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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o působení německého vydavatelství Heinrich Bauer 

Verlag v České republice, aktivního na českém trhu prostřednictvím dceřiné společnosti 

Bauer Media, v. o. s. (dále jen Bauer Media). Heinrich Bauer Verlag působí jako celosvětový 

mediální koncern a je zastřešen skupinou Bauer Media Group. 

Hlavním cílem mojí práce je analýza postavení Bauer Media na českém mediálním 

trhu. Zároveň se ale soustředím i na vývoj mateřské společnosti. Jako metodu analýzy 

používám rozbor chronologického vývoje obou společností s důrazem na nejzásadnější 

události. V případě Bauer Media poznatky stavím i do kontextu s vývojem českého 

časopiseckého trhu. Dále analyzuji zejména konkrétní údaje o prodejnosti a čtenosti časopisů 

vydávaných Bauer Media, jelikož časopisy jsou primárním zaměřením jak české společnosti, 

tak společnosti mateřské. 

Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části. V úvodní teoretické části rozebírám 

některé teorie a definice, které souvisí s tématem bakalářské práce. Následující část je 

zaměřena na postavení Bauer Media Group v Německu a ve světě. Stručně představuji i 

působení společnosti ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických, hlavní zřetel 

nicméně kladu na Německo, kde historie společnosti začala a jehož trh je pro společnost 

stěžejní, přestože v posledních letech stoupá podíl obratu ostatních zemí na celkovém obratu 

společnosti.  

V třetí části práce rozebírám vývoj dceřiné společnosti Bauer Media. Jádrem této části 

jsou časopisy vydávané Bauer Media. Důraz kladu na rozbor obsahu a cílových skupin těchto 

titulů a následně analyzuji údaje o jejich prodaném nákladu a čtenosti. Údaje dále srovnávám 

s údaji jiných konkurenčních vydavatelství za účelem srovnání postavení Bauer Media na 

trhu. Prodejnost a čtenost v neposlední řadě vypovídají o případném úspěchu časopisů. 

Zároveň tyto informace kladu do kontextu vývoje společnosti v několika posledních letech. 

 



 

 

Annotation 

This bachelor thesis is concerned with the presence of the German publishing house 

Heinrich Bauer Verlag in the Czech Republic, active on the Czech market through the 

daughter company Bauer Media, v. o. s. (hereinafter as Bauer Media). Heinrich Bauer Verlag 

acts as a worldwide media group and is covered by Bauer Media Group. 

The main goal of my thesis is to analyze the position of Bauer Media on the Czech 

media market. At the same time I focus on the development of the mother company. As an 

analysis method I use the evaluation of the chronological development of both of the 

companies with an emphasis on the most fundamental circumstances. In case of Bauer Media 

I compare the observations with the development of the Czech magazine market. Further I 

analyze especially the specific data about paid circulation and magazine readership of the 

magazines published by Bauer Media because magazines are the primary focus of the Czech 

company, as well as the mother company. 

The bachelor thesis is divided into three main parts. In the introductory theoretical part 

I explain various theories and definitions which are linked to the topic of the bachelor thesis. 

The following part focuses on the position of Bauer Media Group in Germany and worldwide. 

I also briefly introduce the presence of the company in Great Britain and the United States of 

America. The main regard is nevertheless paid on Germany where the history of the company 

has began and where the market is fundamental for the company, despite the increasing share 

of the other countries on the total turnover of the company in the past few years. 

In the third part of the thesis I outline the development of the daughter company Bauer 

Media. Magazines published by Bauer Media represent the core of this part. I put an emphasis 

on the analysis of the content and focus groups of these titles and I subsequently explore the 

data about the magazines’ paid circulation and magazine readership. Further I compare these 

data with the data of other rival publishing houses in purpose to compare the market position 

of Bauer Media. The paid circulation and magazine readership also reflect the eventual 

success of the magazines. At the same time I use this information with regard to the 

development of the company in the past few years. 
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Úvod 
Moje bakalářská práce je zaměřena na analýzu postavení vydavatelství Bauer 

Media, v. o. s. působící v České republice od roku 1991. Toto vydavatelství je dceřinou 

firmou německé společnosti Heinrich Bauer Verlag. Historie Heinrich Bauer Verlag 

začala v Německu a dnes společnost působí jako nadnárodní koncern pod názvem Bauer 

Media Group v patnácti zemích světa. 

Za téma bakalářské práce jsem zvolila Bauer Media, v. o. s. (dále jen Bauer 

Media), jelikož je toto vydavatelství již několik let nejúspěšnější na českém časopiseckém 

trhu (na celkovém tiskovém trhu má v současné době nejlepší postavení vydavatelství 

Ringier ČR, Bauer Media se nachází na druhém místě). Bauer Media se v České republice 

soustředí především na produkci časopisů společenských, programových, pro ženy a pro 

mládež. Začátkem roku 2010 vydavatelství vydávalo celkem 23 časopisů. Tyto časopisy 

jsou velmi známé a některé časopisy určené dospívajícím jsem v tomto věku občas četla i 

já.  Zajímal mě především postupný vývoj prodejnosti a čtenosti časopisů Bauer Media. 

Tyto ukazatele totiž vypovídají o oblíbenosti jednotlivých časopisů. 

Práce ale nepojednává jen o vydavatelství Bauer Media v České republice. 

V úvodní teoretické části práce zmiňuji některé teorie a definice pojmů, které bylo vhodné 

v souvislosti s tématem práce uvést. První část práce věnuji postavení Bauer Media Group 

ve světě pro vysvětlení, jak funguje mateřská společnost Bauer Media. Nejvíce se 

zaměřuji na Německo, protože společnost byla v 19. století založena právě zde a až 

v druhé polovině 20. století byly postupně zakládány dceřiné společnosti i v jiných 

zemích. Vývoj mateřské společnosti v Německu je zásadní i pro vývoj Bauer Media 

v České republice. Působení v Německu bylo pro společnost vždy stěžejní, ale 

v posledních několika letech stoupá podíl obratu zahraničních dceřiných společností na 

obratu celkovém. V současné době činí zahraniční obrat dokonce více než polovinu obratu 

Bauer Media Group. V závěru první části přiblížím i postavení na trzích ve Velké Británii 

a ve Spojených státech amerických. 

Druhá část práce pojednává o samotné společnosti Bauer Media v České republice. 

Hlavním cílem je představit zásadní události ve vývoji společnosti v souvislosti se situací 

na trhu tištěných médií. V poslední kapitole této části používám k obeznámení s vývojem 

postavení společnosti údaje o nákladu tisku a čtenosti. Tyto údaje zároveň slouží ke 

srovnání Bauer Media s konkurenčními vydavatelstvími. Na základě srovnání Bauer 
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Media s postupným vývojem ostatních vydavatelství chci ukázat změnu významu Bauer 

Media na českém trhu tištěných médií a především časopisů. Analýzu provádím 

s důrazem na období od roku 2004, jedná se tedy o aktuální vývoj nedávných let. 

 V neposlední řadě provádím analýzu několika nejvýznamnějších časopisů Bauer 

Media. V této souvislosti zkoumám hlavně údaje o čtenosti a prodejích, které odráží vývoj 

obliby časopisů u čtenářů. Dále zkoumám cílové skupiny, obsah a případné zásadní 

změny těchto časopisů. Podrobněji analyzuji jen několik časopisů vydávaných Bauer 

Media, které slouží jako představitelé jednotlivých kategorií nabízených titulů. 

Oproti původním tezím jsem doplnila některé kapitoly, jelikož jsem v průběhu 

psaní práce zjistila, že pro přehledný pohled na vydavatelství je vhodné poskytnout 

doplňující informace. Při psaní jsem totiž nacházela nové údaje, které jsem chtěla více 

objasnit. Minimum informací jsem naopak ve prospěch těch relevantnějších vynechala. 

Citáty z cizojazyčných zdrojů jsem za účelem zachování přesnosti ponechala v původní 

řeči a nepřekládala je. 

 

1. Úvodní teorie 
Zezačátku bych ráda zmínila několik teorií a definicí pojmů, jelikož správné 

porozumění pojmů je nutné k lepšímu pochopení souvislostí a celé práce. Rozeberu jen ty 

pojmy, které se v práci budou častěji objevovat. 

1.1. Média a jejich charakteristika 

1.1.1. Vlastnické struktury médií 
Dříve média vznikala jako rodinné firmy nebo podniky vlastněné jednotlivci. 

Především v druhé polovině 19. století a na začátku století dvacátého se v Evropě začaly 

rozvíjet vydavatelské domy, které mnohdy vlastnily tiskárny, denní tisk a časopisy. Toto byl 

případ i vydavatelství Heinrich Bauer Verlag. Hlavně v druhé polovině 20. století se vývoj 

posunul ještě dále a objevily se nové vlastnické útvary - mediální korporace, které vlastní 

různé typy médií (tzv. multimediální korporace). K tomuto rozvoji došlo i díky 

technologickému pokroku (vznik rádiového a televizního vysílání). „Tyto velké korporace 

často operují na nadnárodní úrovni, což je mimo jiné staví do pozice významných subjektů 

podílejících se na formování mezinárodních vztahů v rovině politické, ekonomické i 



3 

 

kulturní“1. Vznik těchto korporací je běžným tržním jevem, kdy firma přes koncentraci 

vlastnictví usiluje o kontrolu většího podílu trhu. Dochází k převzetí ostatních firem ve snaze 

likvidovat konkurenty a rozšiřovat svůj tržní podíl. V krajním případě vede tato koncentrace 

vlastnictví až k monopolu (na trhu na straně nabídky existuje pouze jedna firma, která určuje 

cenu i vyráběné množství). Na koncentraci vlastnictví v jakékoliv formě se často pohlíží jako 

na něco nekalého, ale musíme pochopit, že právě toto je snahou snad každého podnikatele. 

Vznik nadnárodních koncernů mimo jiné odráží proces globalizace. Tyto koncerny tak vlastní 

společnosti v různých zemích, ale často jim dávají velký prostor pro autonomní rozhodování2. 

„Kumulací vlastnictví z různých oblastí mediální produkce do obrovských nadnárodních 

mediálních konglomerátů dosahují vlastníci synergického efektu a zvyšují svoje šance na 

úspěch na globalizujícím se mediálním trhu, a navíc ještě na více různých trzích 

nemediálních… tento synergický efekt je podporován obrovským rozvojem moderních 

technologií založených na digitalizaci dat“3. 

Celý světový trh má dnes podobu oligopolu. Mezi největší světové koncerny patří 

„AOL, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Murdoch, AT&T, Sony, Vivendi Universal atd.- 

sídlící většinou v USA“4. Společnosti, které jsou silně kapitálově vybavené, skupují ostatní 

společnosti (například hudební, filmové apod.). Tyto koncerny získávají kapitál ze svých 

úspěšných mediálních odvětví a každým rokem investují ohromné částky do nových forem 

distribuce (např. multimédia, internet)5.  

Rozvoj těchto konglomerátů s sebou sice přinesl rozsáhlejší nabídku mediálních 

produktů, ale zároveň se tyto produkty staly více homogenními (stejnými). Mediální 

konglomeráty nabízí podobné produkty a obsahy. Takový jev bývá označen za „paradox 

kapitalismu“6, což znamená, že globální konkurence vede k větší koncentraci vlastnictví, ale 

dlouhodobě i k menší konkurenci. 

Koncentrace vlastnictví může mít tři podoby (toto rozdělení je platné pro veškeré části 

odvětví). Při horizontální koncentraci vlastnictví se firma snaží získat ostatní obdobné firmy, 

které se nachází ve stejné fázi výrobního řetězce (například vydavatelství vlastní jiné 

vydavatelství). Vertikální vlastnictví představuje snahu mít kontrolu nad podniky, které se 

nachází v různých částech výrobního řetězce (vydavatelství získá papírny, tiskárny atd.). 

                                                            
1 Jirák-Köpplová, 2009, s. 147 
2 Jirák-Köpplová, 2009, s. 149 
3 Jirák-Köpplová, 2009, s. 150 
4 Prokop, 2005, s. 344 
5 Prokop, 2005, s. 345 
6 Jirák-Köpplová, 2009, s. 151 
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Především tato koncentrace vlastnictví je pro mediální koncerny velmi výhodná. Jedna firma 

tak má možnost například vyrábět noviny ve vlastní společnosti z vlastních materiálů a v jiné 

své společnosti je i distribuovat. „Koncerny mohou také například krátit hvězdám, které 

vystupují v seriálech, honoráře nebo producentům seriálů podíly na zisku, protože kontrolují 

jak výrobu, tak distribuci“7. Diagonální vlastnictví je situace, kdy vlastníci pronikají do zcela 

jiných oblastí (vydavatelství například ovládne televizní kanál, mobilního operátora apod.). 

Diagonální vlastnictví umožňuje, aby se různé produkty navzájem doplňovaly. Příkladem 

tohoto vlastnictví je i vydavatelství Heinrich Bauer Verlag, které vlastní v několika zemích 

časopisy, rozhlasové stanice i televizní kanály.  

Média můžeme rozlišovat různými způsoby, jedním kritériem je samotné vlastnictví. 

Existují soukromě vlastněné mediální organizace, média v podobě státních nebo veřejných 

podniků, a komunitní média. Poslední dva jmenované typy médií většinou slouží „veřejnému 

zájmu“, kdežto soukromá média se orientují hlavně na zisk8. V této práci bude řeč o 

soukromých médiích, proto je vhodné uvést, že primárním zájmem soukromých médií je 

právě zisk. 

V České republice je většina médií vlastněna zahraničními vlastníky. V novém století 

se ale začali prosazovat i individuální vlastníci (např. Zdeněk Bakala)9. 

1.1.2. Modely mediálních systémů 
Hallin a Mancini ve své knize Systémy médií v postmoderním světě rozebírají tři 

modely mediálních systémů, mezi které patří tzv. středomořský (mediteránní model), 

severo/středoevropský model (demokraticko-korporativistický) a severoatlantický model 

(liberální model). Českou republiku nelze přesně zařadit do žádného z těchto modelů. 

Geograficky sice naše země spadá pod demokraticko-korporativistický model a náleží k němu 

i historicky, ale dlouhé období totalitního režimu český mediální systém velmi ovlivnilo. Toto 

období svým mediálním systémem připomínalo spíše model středomořský10.  

V těchto modelech, které se na Českou republiku vztahují, stát sice může dotovat tisk, 

ale zároveň reguluje mediální průmysl více, než jej regulují země představující liberální 

model mediálního systému. Přestože demokraticko-korporativistické země zdůrazňují 

svobodu tisku, mají nad médii poměrně velkou kontrolu. I televizní vysílání čelí velkým 

                                                            
7 Prokop, 2005, s. 345 
8 Jirák-Köpplová, 2009, s. 146 
9 Jirák-Köpplová, 2009, s. 151 
10 Hallin-Mancini, 2008, s. 15 
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omezením (např. množství reklamy, množství prezentace politiků)11. Zmíněné charakteristiky 

jsou pro česká média typické. 

Stát má v Evropě tradičně větší moc než například ve Spojených státech. Silnější státní 

moc ovlivňuje veškerý chod země, tedy i média. „Po většinu 20. století byla média v Evropě 

chápána jako sociální instituce a jen sekundárně, pokud vůbec, jako soukromé podnikání.  

Podobně jako se předpokládá, že stát bude hrát v Evropě aktivní úlohu při zprostředkovávání 

dohody mezi kapitálem a pracujícími nebo při udržování dobrého stavu národního průmyslu, 

tak se očekává, že bude zasahovat do mediálního trhu za účelem dosažení řady kolektivních 

cílů, od politického pluralismu přes zkvalitnění demokratického života až k etnické harmonii a 

udržování národního jazyka a kultury“12.  

Díky technologiím je možné sdílet mediální obsahy bez ohledu na národní hranice a 

novináři po celém světě dnes mají přístup ke stejným informacím a zdrojům. Mezi prací 

novinářů mizí bariéry, psané obsahy jsou dnes častěji nahrazovány multimediálními formami 

prezentace a v novinářské tvorbě dnes hrají centrální roli právě informační technologie. 

„V tomto kontextu záleží mnohem méně na tom, zda mají novináři k politice co říci, důležité 

je, zda umí vytvořit přesvědčivou televizní naraci nebo účinné grafické znázornění na 

obrazovce počítače. To vede k potřebě specializovaného vzdělávání novinářů, a vytváří se tak 

globální kultura technické odbornosti, která je relativně nezávislá na kontextu národních 

politických kultur“13. 

1.2. Vývoj masového tisku 
Vývoj masového tisku je pro každou zemi specifický. V některých zemích došlo 

k rozvoji masového tisku už v první polovině 19. století, v jiných zemích tomu bylo později. 

Velké rozdíly můžeme dodnes pozorovat mezi zeměmi severními a jižními. V severních 

evropských zemích vychází noviny v mnohem větších nákladech než na jihu. Například 

v Norsku vycházelo v roce 2000 720 výtisků na tisíc obyvatel, kdežto v Řecku vychází jen 78 

výtisků na tisíc obyvatel. Tento rozdíl lze vysvětlit tím, na jaké čtenáře se noviny obrací. 

V jižní Evropě čte noviny užší okruh lidí, tzv. elita, která je vzdělaná a noviny jí určené jsou 

více specializované a politicky orientované. V severních státech jsou noviny naopak určené 

                                                            
11 Hallin-Mancini, 2008, s. 189 
12 Hallin-Mancini, 2008, s. 78 
13 Hallin-Mancini, 2008, s. 284 
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masovému publiku a slouží mimo jiné k zprostředkování informací mezi politickými elitami a 

masovým publikem14. 

1.3. Časopisy 
Podle Praktické encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace je časopis 

definován jako „tiskovina vycházející pravidelně, v určitém místě, která má nejméně půlroční 

a nejvíce jednotýdenní periodicitu. Od deníku se liší menší aktuálností i větší podrobností 

probíraných témat. Svou strukturou, stavbou textů i celkovým zaměřením je určena 

vyhraněnému okruhu čtenářů, který je již zpravodajsky informován a hledá detailnější nebo 

specializované údaje. Lze rozlišovat podle nákladu (masové versus malonákladové), podle 

zaměření na cílové skupiny (dětské, pro mládež atd.), podle zájmů (auto-moto, hudba, 

zahrada apod.), podle pohlaví (časopisy pro ženy, pro muže), podle odbornosti (lékařské aj.), 

podle obsahu a zaměření na segment publika (politické, rodinné, popularizační, odborné, 

humoristické)“15. 

Podle Jürgena Heinricha se dá novinářský trh 21. století označit za stagnující.  

Časopisy Heinrich dělí především podle tří kritérií: 

• způsob prodeje (jednotlivé výtisky/pouliční prodej, předplatné);  

• oblast rozšíření (lokální, regionální a celostátní);  

• periodicita (denní, týdenní, nedělní)16. 

„Das Wort Zeitschrift gehört zu jenen publizistischen Begriffen, die trotz ständigen 

Gebrauchs jede Präzision und jede Verbindung mit ihrem ursprünglichen Wortsinn vermissen 

lassen. Für Zwecke der Wissenschaft und der Statistik muss man diesen Begriff entweder 

durch einen Andersen ersetzen oder seine Geltung eindeutig definieren. Leider sind alle 

bisherigen Definitionen entweder unscharf oder unzutreffend oder zu umständlich für eine 

praktische Anwendung. Dieser Übelstand ist international (Hagemann 1957, s. 5)“17.  

V knize Medienökonomie se uvádí, že časopisy nepředstavují hrozbu pro formování 

politického myšlení čtenářů. Časopisy se totiž politice příliš nevěnují, kdežto noviny ano a 

veřejné mínění mohou ovlivňovat poměrně hodně18.  

                                                            
14 Hallin-Mancini, 2008, s. 50 
15 Osvaldová-Halada a kol., 2007, s. 42 
16 Heinrich, 2001, s. 265 
17 Heinrich, 2001, s. 303 
18 Heinrich, 2001, s. 347 
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1.4. Masové publikum 
Vznik masového publika je spjat s vývojem masového tisku v 19. století a později i s 

rozvojem kinematografie a vysílacích médií. K ustálení masového publika došlo v období 

demokratizace veřejnosti, kdy se veřejnost postupně více podílela na chodu společnosti. 

Masové publikum dnes představuje velkou část společnosti, kterou vydavatelé užívají ke 

generaci zisku. Pod masovým publikem si můžeme představit například televizní diváky. 

Masové publikum ale nepředstavuje žádnou konkrétní skupinu lidí, která by byla sociálně 

zakotvená a měla vlastní organizaci a hierarchii. Je to abstraktní skupina, která existuje na 

základě využití technologií mediální produkce. Masové publikum je anonymní, členy pojí jen 

druh média a ten, kdo mediované sdělení vyrábí, jednotlivé členy nezná. Charakteristiky 

masového publika jsou následující: je „velmi početné, sociokulturně velmi rozrůzněné, do 

značné míry anonymizované, z hlediska kontextu konzumovaného sdělení nezakořeněné a 

může ve velkém počtu přijímat či užívat mediovaná sdělení, která jsou k dispozici ve velkém 

množství identických kopií“19.  

Producenti médií se snaží své produkty co nejlépe na publikum zacílit, a proto zjišťují 

podobu publika, jeho návyky apod. Zaměřují se především na zjištění počtu spotřebitelů, 

kolik zákazníků bude médiem zasaženo a nakolik mohou s pomocí média publikem 

manipulovat a měnit jeho spotřební chování. Tyto poznatky mohou médiím pomoci zasáhnout 

větší část trhu. Například tištěná média za účelem mapování publika zkoumají údaje o 

nákladu (počet výtisků jednoho čísla) a čtenosti (kolik lidí přijde do kontaktu s tiskovinou)20.  

1.5. Rozhlas 
Rozhlas je definován například jako „prostředek masové komunikace založený na 

akusticko-auditivním principu, šířící pořady slovesné, hudební a smíšené, zpravodajské, 

publicistické, vzdělávací, umělecké a zábavné pro masové auditorium i specifické skupiny 

posluchačů, např. pro děti, ženy, sportovní fanoušky, motoristy“21. 

1.6. Náklad 
Náklad je „souhrnný počet všech vytištěných či vydaných výtisků jednoho vydání 

v periodickém a neperiodickém tisku, tj. novin, časopisů, knih a dalších tiskovin; dříve se pro 

počet výtisků užíval i název tiráž“22. 

                                                            
19 Jirák-Köpplová, 2009, s. 209 
20 Jirák-Köpplová, 2009, s. 244 
21 Osvaldová-Halada a kol., 2007, s. 181 
22 Osvaldová-Halada a kol., 2007, s. 125 
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1.7. Vydavatel 
„Jako vydavatelé jsou dnes nejvíce vnímány velké, multimediální koncerny, které 

přesahují nejen regionální rámec či státní hranice, ale působí již převážně v globálním 

měřítku. V mediálním smyslu a významu jsou zpravidla vlastníky nejen denního tisku, ale i 

časopisů a magazínů, rozhlasových a televizních studií či dalších audiovizuálních nosičů a 

mnohdy jejich aktivity přesahují i samotný multimediální prostor“23. 

1.8. Multimédia 
Výraz multimédia znamená „integrace většího počtu dosud známých médií, tj. tisk, 

rozhlas, televize, film, zvukové a obrazové záznamy, v jednom uživatelském prostředí. Svou 

povahou bývají multimédia většinou interaktivní“24.  

1.9. Masová psychologie 
S rozvojem médií začaly postupně vznikat teorie, které se zabývaly působením médií 

na publikum. Gustave Le Bon vydal v roce 1895 text Psychologie mas. Na příkladu 

protestujícího davu ukazoval, že lidé neprotestují kvůli svému osobnímu rozhořčení nad 

nějakou situací. Podle Le Bona se lidé nakazí psychikou ostatních a následně napodobují 

jejich chování. Le Bon tvrdil, že pod působením masy mizí osobní vlastnosti lidí a lidé na 

sebe přebírají charakteristiky masy. Lidé se stávají něčím jako automaty. Masy podle Le Bona 

potřebují svého vůdce, který by je ovládal a utlačoval. „Die Massen kennen keinen Begriff des 

Unmöglichen. Es gibt weder Zweifel noch Ungewiβheit, statt dessen herrscht ein Gefühl der 

Allmacht“25.  

Le Bonova teorie ovlivnila pohled na sílu médií. Lidé začali film považovat za 

zmíněného vůdce, který může lidmi manipulovat. Takové názory vždy poukazovaly na 

nutnost cenzury médií26. 

1.10. Literatura pro ženy 
V souvislosti s vydavatelstvím Bauer Media je vhodné zmínit teorii o literatuře pro 

ženy. Z celkového počtu 23 časopisů, které vydavatelství v současné době v České republice 

vydává, totiž přibližně polovina cílí na obě pohlaví, většinu časopisů čtou ale především ženy. 

Jedním ze základních kamenů čtení pro ženy vždy bylo a bude téma lásky. Pod čtením 

pro ženy si můžeme představit jak knihy, tak i časopisy. „Ta dnešní proto stejně plamenně 
                                                            
23 Osvaldová-Halada a kol., 2007, s. 229 
24 Osvaldová-Halada a kol., 2007, s. 124 
25 Prokop, 1995, s. 40 
26 Prokop, 1995, s. 41 
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jako ta někdejší hájí lásku jako cit „svatý“ a lidstvu prospěšný. Pravda, činí tak svým 

specifickým způsobem, pro někoho snad mile naivním, pro jiného neúnosně prostoduchým. 

Stává se tím ale v dnešním rozbouřeném světě, v němž je hodnota vztahu mezi mužem a ženou 

nejednou zpochybňována, obhájcem jedné ze základních konstant lidské pospolitosti o oázou 

přirozených člověčích instinktů“27. 

Ženská literatura existuje již od té doby, co existuje psané slovo. Ženy tíhnou k četbě 

těchto knih stejně, jako tíhnou muži k četbě hororů, thrillerů a scifi. Některé výzkumy údajně 

dokazují, že i při četbě náročnější a intelektuálnější literatury čtou ženy mezi řádky jiné 

informace než muži. Ženy se zaměřují na vztahové a citové aspekty obsahu, muži se naopak 

zabývají prvky, díky kterým poznávají něco nového a nalézají řešení. Jako příklady 

nejznámějších románů můžeme zmínit Paní Bovaryovou, Annu Kareninovou, Kartouzu 

parmskou apod.28.  

Na počátku 20. století se v českých zemích dříve nevinné příběhy změnily, a to 

především díky mužům, kteří se začali otevřeněji zajímat o erotiku. V této době se měnily 

morální hodnoty a bourala se všemožná společenská tabu. Erotická literatura se ale objevila 

už v 18. století ve Francii. V naší zemi se ženská literatura rozvíjela hlavně ve zmíněném  

století dvacátém. Velmi k tomu přispěly ženské časopisy, především ve 20. a 30. letech. 

Takové časopisy nabízely romány na pokračování, rady na vztahy s dětmi a manželi, inzeráty, 

dietní tipy atd. Hlavními vydavatelstvími tohoto žánru byla vydavatelství Rodina a Hvězda. 

Chování čtenářek přitom dokazovalo, že se nezajímaly jen o „happy end“ a jak příběh 

dopadne. Svědčí o tom jejich reakce na reklamní inzeráty, které stručně shrnovaly obsah 

knihy, často i včetně konce. I přesto, že čtenářky věděly, jak příběh skončí, měly zájem příběh 

přečíst celý29.  

Stejná doba znamenala rozkvět pro jinou větev červené knihovny – dívčí románek. 

Takové příběhy se objevovaly v dívčích časopisech, jako byl například Zora. Později bylo 

mnoho romantických příběhů i zfilmováno30.  

Politika řízeného knižního trhu způsobila, že po únoru 1948 červená knihovna, stejně 

jako jiné žánry, vymizela z prodeje. Padesátá léta byla pro téma lásky velmi nepříznivá. 

Stejně tak tomu bylo i v letech šedesátých, kdy se literatura orientovala na témata reálného 

socialismu. Oddechová literatura se přesto četla i nadále, avšak jen v tajnosti a v omezeném 

                                                            
27 Mocná, 2007, s. 237 
28 Mocná, 2007, s. 9 
29 Mocná, 2007, s. 96 
30 Mocná, 2007, s. 154 



10 

 

rozsahu. Až v sedmdesátých letech se v literatuře opět začaly objevovat lidské city. 

Osmdesátá léta byla ovlivněna i příchodem nových ženských autorek. Čtyřicet let totalitního 

režimu tvorbu tohoto žánru téměř zlikvidovalo a četla se spíše starší produkce z 20. a 30. let 

20. století31. Přesto za doby minulého režimu nebylo dostupných tolik knih a žánrů literatury. 

Změna přišla až s listopadem roku 1989, kdy se otevřely hranice a do tehdejšího 

Československa začala putovat nová literatura a spolu s ní i romány určené pro ženy. Někteří 

tyto žánry považovali za dočasné poblouznění, které časem vyprchá. To se ale nestalo, 

naopak, i několik let po revoluci bylo takové čtivo velmi žádané32. Osobně se domnívám, že i 

tento vývoj měl vliv na oblibu ženských časopisů. Čím více ženy přicházely do styku se 

zmíněnou literaturou, tím více se chtěly dozvídat o ženském světě i z jiných zdrojů. 

Knižní tituly, které se v době předválečné těšily vysoké oblibě, se po roce 1989 začaly 

opět objevovat. Novým jevem bylo obnovení nakladatelského podnikání. Vydavatelé měli 

možnost orientovat se na populární četbu, bylo ale nutné některé starší texty poupravit, aby je 

mohla číst i čtenářka 90. let. Bohužel údajně často docházelo k tomu, že byl text natolik 

zkrácen, až ztratil své původní kouzlo a význam33. Mimo do té doby zakázaných autorů se 

začali objevovat i autoři noví, kteří tvořili nové žánry konzumní četby34.  

Bylo ale stále více zřejmé, že v Čechách v 90. letech nepůsobil téměř žádný autor, 

který by tento žánr skutečně uměl psát. Jak jsem již napsala výše, během uvedených čtyřiceti 

let byla tvorba této četby téměř úplně zničena. Ukázalo se, že žánr nemůže přežívat jen díky 

tradici, musí se stále tvořit a musí se o něm udržovat povědomí. Nedostatky se projevily 

v tvorbě autorek, které se ve svých dílech nemohly odpoutat od zkušeností s komunistickým 

režimem a od společenské situace. Skoro jako by i zapomněly, jak se takové příběhy píšou. 

Jelikož tyto autorky tvořily víceméně tajně, neměly ani žádnou veřejnou zpětnou vazbu od 

čtenářů. To musí být pro spisovatele velmi demotivující. Červená knihovna se nemohla 

vyvíjet současně se světem, jak tomu bylo možné v západních zemích35. 

Ani s příchodem demokracie se ale situace o nic více nezlepšila. Starší autorky 

nevěděly, jak díla psát a především, jak zaujmout současné ženy. Na pořadu dne byla jiná 

aktuální témata a zaměstnané ženy měly i jiný pohled na životní osud. Nevěra nebo nečekané 

těhotenství najednou nebyly takovými problémy, jakými byly pro jejich babičky. Proto se 

                                                            
31 Mocná, 2007, s. 223 
32 Mocná, 2007, s. 7 
33 Mocná, 2007, s. 209 
34 Mocná, 2007, s. 224 
35 Mocná, 2007, s. 224 
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mnoho autorů uchýlilo k napodobování meziválečné červené knihovny. Takový přístup ale 

nelze praktikovat příliš dlouho, protože čtenářky se velmi často zajímají o životy současných 

žen. Ostatně, i dřívější autorky tvořily díla, která byla v té době aktuální, a čtenářky se s nimi 

mohly ztotožnit36.  

 

2. Heinrich Bauer Verlag ve světě 

2.1. Úvod 
Společnost Bauer Media vznikla v České republice v roce 1991 jako dceřiná 

společnost Heinrich Bauer Verlag. Pod současným názvem Bauer Media Group tato světová 

skupina vydává 308 časopisů v patnácti zemích světa (Německo, Velká Británie, Polsko, 

Francie, Portugalsko, Španělsko, Rakousko, Rumunsko, Česká republika, Rusko, Slovensko, 

Ukrajina, Čína, USA a Mexiko). Celkem tento koncern zaměstnává kolem 9 000 osob, z toho 

více než polovina je zaměstnaná v zemích mimo Německo. „Bauer Media Group zaujímá 

přední podíl na trhu s komerčními tiskovými tituly zejména v Německu, Velké Británii, Polsku, 

Maďarsku, Rumunsku, USA, Číně atd. Vedle tištěných produktů je Bauer Media Group stále 

výrazněji aktivní i v oblasti elektronických médií. Ústředí společnosti sídlí v německém 

Hamburku“37. 

2.2. Světové postavení Bauer Media Group 
Bauer Media Group je největším soukromě vlastněným vydavatelstvím v Evropě. 

Obrat za rok 2009 se odhaduje na 2 064 milionů Euro. Mimo Německo je vydavatelství 

aktivní především ve Velké Británii, Spojených státech amerických a Východní Evropě. 

Bauer Media Group se zaměřuje zejména na podnikání v tisku, a to předně ve své domácí 

zemi Německu38.  

Podíl zahraničních (jiných než německých) aktivit na celkových aktivitách 

vydavatelství stoupnul během posledního desetiletí z 29 % na přibližně 57 %. 

K nejdynamičtějšímu vývoji zahraničních aktivit Bauer Media Group došlo v roce 2009, kdy 

podíl zahraničního obratu na obratu celkovém činil 57 %. V předchozích letech se přitom 

zahraniční podíl pohyboval na hodnotách kolem 48 %. 

                                                            
36 Mocná, 2007, s. 225 
37 Unternehmen, Bauer Media Group [online]. [cit. 2009-11-10]. Dostupné z: 
<http://www.bauermedia.com/haupt_einleitung.0.html> 
38 About, Bauer Media [online]. [cit. 2009-11-10]. Dostupné z: <http://www.bauermedia.co.uk/About> 
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Růst podílu na zahraničních aktivitách naznačuje, že je vydavatelství na německém 

trhu pravděpodobně úspěšně zavedené a do budoucna se chce zaměřit na získání větších 

podílů ve svých zahraničních dceřiných společnostech. Na zahraničních trzích existují nové 

výzvy a prostor pro růst. Vydavatelství tak má možnost dále expandovat.  

Pro srovnání níže přikládám tabulku, která přehledně ukazuje, že podíl německých 

oproti zahraničním aktivitám Bauer Media Group klesl. 

Tabulka č. 1: Obrat v mil. Euro 

Obrat v mil. Euro 
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 
Německo 1 002 1 006 979 925 883 
Ostatní země 755 785 835 864 1 181 
Celkem 1 757 1 791 1 814 1 789 2 064 
Zdroj: dle vlastního zpracování z Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2009. Bauer Media 
Group [online]. s. 8 [cit. 2009-11-15]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/GB_2009_neu.pdf> 

 

Evropské mediální trhy se sobě postupem času více přibližují, na čemž má svůj podíl i 

Bauer Media Group. „Die Konzentration liegt dabei heute und morgen auf dem Printbereich. 

Die Bauer Media Group wird weiter in Print investieren und durch die Eröffnung von neuen, 

gewinnbringenden Geschäftsfeldern das solide Fundament für weiteres Wachstum 

schaffen“39. 

V roce 2009 vydával Bauer Media Group 308 časopiseckých titulů v 15 zemích světa. 

Bezkonkurenčně nejvíce zastoupeným časopisem je v těchto zemích mužský lifestyle časopis 

FHM, který Bauer Media Group získal koupí společnosti Emap40 v únoru 2008 (více 

v kapitole 3. 2). FHM je distribuován v celkem 31 zemích ve 28 jazycích41.  

Obrat jednotlivých let nejvíce ovlivnily následující transakce: v roce 2007 koupě 

největšího soukromého rozhlasového poskytovatele BROKER FM, v roce 2008 akvizice 

internetové platformy INTERIA.PL.  Konkrétně v Polsku je „Wydawnictwo Bauer“ největším 

vydavatelem časopisů (nabízí 45 časopisů) v zemi a má dosah 59 % čtenářů. V roce 1987 

vstoupil Bauer Media Group na anglický trh pod jménem H. Bauer Publishing. Velmi 

                                                            
39 Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2008. Bauer Media Group [online]. s. 8 [cit. 2009-11-15]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/GB2008_02.pdf> 
40 Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2008. Bauer Media Group [online]. s. 9 [cit. 2009-11-15]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/GB2008_02.pdf> 
41 Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2009. Bauer Media Group [online]. s. 21 [cit. 2009-11-15]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/GB_2009_neu.pdf> 
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významným byl na britském trhu rok 2008, kdy došlo k největší transakci v historii 

vydavatelství-Bauer Media Group převzal časopisy a rozhlasové stanice anglické skupiny 

Emap, čímž vydavatelství získalo programové časopisy, stanice rádiového a televizního 

vysílání a například i výše zmíněný časopis FHM. Tento krok se promítnul do vyššího obratu 

v roce 200942. 

2.3. Vývoj obratu na světových trzích 
Tabulka č. 2: Obrat podle regionů (v mil. Euro) 

Obrat podle regionů (v mil. Euro) 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Německo 1 048 1002 1006 979 910 
Evropa 442 484 501 560 615 
USA 206 261 275 266 251 
Zahraničí-ostatní 8 10 9 9 11 
Zdroj: Dle vlastního přepracování z Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2008. Bauer Media 
Group [online]. s. 43 [cit. 2009-11-17]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/GB2008_02.pdf> 
 

Tabulka č. 2 ukazuje, že v Německu došlo v roce 2008 k poklesu obratu (v roce 2009 

též). Přesto je výkon Bauer Media vzhledem k těžké situaci na trhu dobrý a region Německa 

vydavatelství přináší velké výnosy. Nejlepší výsledky zajistila Bauer Media Group Evropa, 

kde od roku 2004 neustále stoupá obrat. To samé se dá vcelku říci i o ostatních zahraničních 

trzích, kde se obrat zvýšil na 11 milionů Euro v roce 2008 z původních 8 milionů Euro v roce 

2004. 

Naopak výhled na vývoj časopiseckého a vydavatelského trhu pro rok 2009 už příliš 

optimistický nebyl. Společnosti Bauer Media Group ale celkový obrat za rok 2009 stoupnul, 

údajně díky její upevněné pozici na trhu a díky tomu, že firma neměla dluhy a nemusela se 

spoléhat na finance od investorů43. Na první tabulce je ostatně vidět, že se obrat společnosti 

během roku 2009 zvýšil o patnáct procent. Tento vývoj bych ale přisoudila výhradně 

úspěchům na zahraničních trzích, jelikož v Německu obrat naopak o několik procent poklesl. 

 

                                                            
42 Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2009. Bauer Media Group [online]. s. 9 [cit. 2009-11-15]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/GB_2009_neu.pdf> 
43 Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2009. Bauer Media Group [online]. [cit. 2009-11-15]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/GB_2009_neu.pdf> 
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3. Světová vydavatelství Bauer Media Group 

3.1. Německo 
Bauer Media KG (německá společnost Bauer Media Group) je největším 

časopiseckým vydavatelem v Německu. V roce 1998 činil podíl nákladu Bauer Media KG na 

celkovém nákladu časopiseckých vydavatelství 28,2 %. Dlouhodobě se podíl Bauer Media 

KG pohybuje na jedné třetině celkového nákladu časopisů v Německu. Jinak řečeno, každý 

třetí vydaný časopis patří vydavatelství Bauer Media KG. Níže uvedená tabulka srovnává 

dlouhodobý podíl čtyř největších německých vydavatelství na celkovém nákladu časopisů v 

Německu. Je vidět, že i v horizontu dvaceti let má Bauer Media KG největší náklad. 

Tabulka č. 3: Podíl nákladu čtyř největších časopiseckých vydavatelství 

 
Zdroj: Heinrich, 2001, s. 346 

 

Ve prospěch vydavatelství mluví i statistiky, ze kterých vyplývá, že každý druhý 

Němec čte pravidelně některý z časopisů nabízených Bauer Media KG44. 

Bauer Media KG vydává v Německu v současné době celkem 46 časopisů. V roce 

2008 přitom vydával o dva časopisy více. Pestrost nabídky odráží rozmanitost německého 

časopiseckého trhu. Firma se zaměřuje na čtyři hlavní cílové skupiny. Vydává časopisy pro 

mladistvé (např. Bravo), časopisy určené ženám (Tina, Bella, Laura, Maxi) a jako další 

v pořadí, ovšem nikoliv v důležitosti, vydává Bauer Media zájmové časopisy. Sem patří 

například Lecker, Auto Zeitung, Kochen&Geniessen, Wohnidee a Selbst ist der Mann. Bauer 

Media KG dále šíří devět různých programových časopisů, což této společnosti přisuzuje 

vedoucí pozici na trhu tohoto typu časopisů. Společnost se rozhodla založit i internetové 

stránky některých časopisů (například pro Bravo-ty se staly nejúspěšnější internetovou 

                                                            
44 Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2008. Bauer Media Group [online]. s. 12 [cit. 2009-11-20]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/GB2008_02.pdf> 
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komunitou pro německé teenagery; dále internetové servery věnované vaření, televizním 

programům, automobilismu apod.)45.  

Bauer Media představuje partnera pro inzerenty a poskytuje jim různé možnosti 

inzerce. Bauer Media láká inzerenty na svou širokou škálu časopisů, která údajně umožňuje 

reklamu úspěšně zaměřit na vybranou cílovou skupinu46. 

Společnost Bauer Media je v Německu aktivní i v oblasti rádiového a televizního 

vysílání. Již dlouhou dobu vlastní podíl 25 % na Radio Hamburg a 31,2 % televizního 

programu RTL II. Radio Hamburg začalo roku 1986 působit jako vůbec první privátní 

rozhlasová stanice v Hamburgu a už řadu let má na tomto trhu hlavní postavení47. V současné 

době má podíl na trhu (co se týče posluchačů) 22,3 %48.  

3.1.1. Stručná historie médií v Německu 
Mediální sektor je v Německu velmi silný. V roce 1998 vytvořila masová média obrat 

63 653 milionů DM, což je částka, která je srovnatelná s obratem firem RWE nebo BMW. 

Největší obrat vytvořily noviny (20 703 mil. DM) a časopisy (19 500 mil. DM). Zároveň tato 

média ve stejném roce zaměstnávala celkem 160 625 lidí. Neexistují ale přesné údaje o počtu 

zaměstnaných novinářů. Existuje totiž mnoho novinářů „na volné noze“ a dalších, kteří nejsou 

nikde formálně evidováni49.  

3.1.1.1. Tisk 
Na počátku 19. století v Německu vládla přísná tisková cenzura a většina obyvatel v té 

době pracovala v zemědělství. Tehdy vycházelo přibližně 200 novinových titulů. Až v druhé 

polovině 19. století se začala agrární společnost pomalu přeměňovat na společnost 

průmyslovou, což s sebou přineslo i vzestup masového proletariátu. O první uvolnění cenzury 

se v roce 1841 zapříčinil král Fridrich Vilém IV. Po uvolnění cenzury vznikly například 

noviny Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe50, kam psal i Karl Marx. Krátká 

svoboda tisku nastala v období roku 1948, kdy byl ponechán prostor názorovému tisku. 

                                                            
45 Kurzinfos in Englisch. Bauer Media Group [online]. [cit. 2009-11-25]. Dostupné z: 
<http://bauermedia.com/kurzinfoinenglisch.0.html> 
46 Kurzinfos in Englisch. Bauer Media Group [online]. [cit. 2009-11-25]. Dostupné z: 
<http://bauermedia.com/kurzinfoinenglisch.0.html> 
47 Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2008. Bauer Media Group [online]. s. 27 [cit. 2009-11-25]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/GB2008_02.pdf> 
48 Hasse, Welt Online [online]. [cit. 2009-11-25]. Dostupné z: <http://www.welt.de/die-
welt/vermischtes/hamburg/article6726155/Am-liebsten-hoeren-die-Hanseaten-Radio-Hamburg.html> 
49 Heinrich, 2001, s. 36 
50 Prokop, 2005, s. 176 
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Ústava z prosince roku 1948 ale svobodu tisku opět až do roku 1918 zrušila51. Masový tisk se 

v Německu začal rozvíjet ve druhé polovině 19. století. Rozvoji napomohlo omezení cenzury, 

rostoucí vzdělanost obyvatel (více lidí se naučilo číst a psát) a vývoj tiskařské techniky. Od 

roku 1884 se také používal sázecí stroj, který velmi usnadnil dříve manuálně prováděnou 

práci. V osmdesátých letech 19. století se v Německu začal používat telefon. Díky těmto 

pokrokům mohla začít vznikat i velká vydavatelství52. Prvním pokusem o masový titul byl 

v Německu časopis Das Pfenning-Magazin der Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnütziger 

Kenntnisse, který vycházel v Lipsku od roku 183353. Tento časopis určený k vzdělávání 

obyvatel ale nevycházel v množství, které by z něj činilo masový titul. Skutečný masový tisk 

v Německu vznikl až v 70. letech 19. století. V tomto a následujícím desetiletí v Berlíně 

vzešla tři velká novinová vydavatelství (Mosseho, Ullsteina a Scherla), která byla ve své době 

velmi úspěšná. Právě tato vydavatelství se zaměřila i na produkci masového tisku54.  

Na začátku 20. století v Německu vycházelo přibližně 3 000 titulů novin, ale během 

první světové války tento počet citelně poklesl. Pokles způsobila válečná ekonomická situace, 

ale i pokles inzerce a horší sociální postavení obyvatel. Situace se začala zlepšovat až po 

stabilizaci německé měny roku 192355. 

Další obrat nastal roku 1933 po převzetí politické moci Adolfem Hitlerem. Během 

několika týdnů byly odstraněny politicky nesouhlasné noviny a časopisy a bylo zamezeno 

svobodě tisku. „Kurz vor Kriegsende befanden sich 82,5 Prozent der Gesamtauflage der 

deutschen Zeitungen in der Hand der NS-Machthaber“56. 

Po konci války udělovaly zahraniční okupační síly Němcům licence na šíření tisku. 

Okupační síly dohlížely na to, aby obsah neschvaloval nacionálně socialistickou ideologii a 

aby povolený tisk především podporoval návrat k demokracii. V roce 1949 byla změněna 

německá ústava a nově garantovala svobodu tisku jako nedotknutelné lidské právo a v 

 Německu se začalo rozvíjet sociálně tržní hospodářství, které garantovalo nedotknutelnost 

vlastnictví, sociální zajištění atd.57. Následně došlo k velkému boomu tisku, který zapříčinil 

                                                            
51 Prokop, 2005 
52 Schulze, 2005, s. 28 
53 Prokop, 2005, s. 159 
54 Prokop, 2005 
55 Schulze, 2005, s. 29 
56 Schulze, 2005, s. 31 
57 Prokop, 2005 
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růst konkurence. V nově vzniklých vydavatelstvích působili lidé, kteří později většinou nabyli 

politického nebo literárního významu58.  

Od poloviny sedmdesátých let se situace v oblasti tisku v západním Německu dosti 

ustálila. Nepochybně k tomu vedly fúze nebo ukončení činnosti menších a středně velkých 

vydavatelství v reakci na silnou konkurenci59. 

3.1.1.2. Rozhlas 
K prvnímu pokusu o rozhlasové vysílání v Německu došlo roku 1920. S prvním 

pravidelným vysíláním začala firma Radio-Stunde dne 29. října 1923 v Berlíně. Německá 

pošta ale v té době vybírala velké poplatky za poslech a rozhlasové přijímače byly mimo jiné 

velmi drahé. Proto nebylo mnoho evidovaných posluchačů. Existovali ale i radioamatéři, kteří 

si přijímače vyrobili sami. O rok později byl povolovací poplatek zrušen a nahrazen menší 

platbou, což umožnilo dostupnost rozhlasového vysílání. V roce 1927 už bylo nahlášeno až 

dva miliony posluchačů. V roce 1932 mělo Německo třetí největší počet (čtyři miliony) 

posluchačů na světě60. Nacisté začali vyrábět laciné přijímače, na kterých bylo možné 

poslouchat jen nacistickou propagandu. Počet posluchačů díky levným přijímačům rychle 

rostl (během sedmi let na deset milionů)61. Do druhé světové války byl rozhlas ovlivňován 

centrálně státem. Po rozpadu Třetí říše se správa rozhlasového vysílání udělila jednotlivým 

oblastem. Roku 1981 pak začalo vysílat soukromé vysílání a vznikl tak duální systém, ve 

kterém souběžně existují veřejný a soukromý rozhlas62.  

Rozhlas má i dnes velký význam, jelikož má až 98,8 % domácností zapojené rádio. 

V roce 1998 bylo v Německu nabízeno přibližně 240 rozhlasových programů. Vysílání se dělí 

na národní, celostátní, regionální a lokální, ale hranice mezi tímto rozdělením není přesná63. 

Například lokální rádiové vysílání je určené pro menší oblasti rozšíření a zasahuje kruhové 

oblasti kolem měst. Toto vysílání většinou nabízí lokální informace a soustředí se na místní 

elementy64. 

                                                            
58 Schulze, 2005, s. 34 
59 Schulze, 2005, s. 34 
60 Heinrich, 1999 
61 Prokop, 2005, s. 256 
62 Heinrich, 1999, s. 363 
63 Heinrich, 1999, s. 363 
64 Heinrich, 1999, s. 393 
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3.1.1.3. Televize 
Televizní vysílání bylo v Německu spuštěno 22. března 1935 (také v Berlíně). Jednalo 

se prozatím jen o zkušební program, který byl vysílán třikrát týdně po dobu dvou hodin (od 

osmé hodiny večerní). Pravidelně a denně začalo televizní vysílání fungovat až po rozpadu 

Třetí říše, kdy přešly kompetence rádiového vysílání na regiony Německa. S tímto 

pravidelným vysíláním začala tzv. NWDR (Nordwestdeutsche Rundfunk  der vier Länder 

Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein) 25. prosince 1952. 

21. prosince začalo zkušebně vysílat DFF (Deutschen Fernsehfunks), které spadalo pod DDR 

Deutsche Demokratische Republik)65. 

V roce 1985 spustil SAT. 1 první komerční televizní program. Hned ve stejném roce 

začala vysílat i stanice RTL. Od té doby tak v Německu existuje duální systém televizního 

vysílání, kdy vysílají veřejnoprávní a zároveň i soukromí vysílatelé66. 

Německé televizní společnosti většinou vlastní jen jeden televizní program. V roce 

1997 v Německu existovalo 321 programů. Nejvíce televizních programů je soukromých (v 

roce 1997 jich bylo 293). Průměrný divák v té době sledoval televizi 158 minut denně67. 

V dnešní době v Německu existuje oligopol (obecně existence několika firem, které dominují 

trhu a mají takovou tržní sílu, že mohou určovat ceny a vyráběné množství) skládající se 

z RTL, ARD, ZDF, SAT. 1 a ProSieben. Těchto pět vysílacích společností ovládalo ke konci 

20. století přibližně 78 % trhu68. 

Některé marketingové nástroje jsou využívány ve snaze změnit poptávku diváků, 

televizní vysílání ale přesto musí nabízet především to, co si diváci přejí sledovat a na co jsou 

připraveni69. 

3.1.2. Historie Heinrich Bauer Verlag v Německu 
Heinrich Bauer Verlag je rodinnou firmou s dlouholetou tradicí, která se v Německu 

buduje přes 130 let. Kořeny společnosti sahají do německého Hamburgu, kde v roce 1875 

teprve 23 letý litograf Johann Andreas Ludolph Bauer založil vlastní tiskárnu pro účely 

tisknutí uměleckých vizitek. Vedení firmy se dále předávalo z generace na generaci a podnik 

                                                            
65 Heinrich, 1999, s. 447 
66 Prokop, 2005, s. 333 
67 Heinrich, 1999, s. 448 
68 Heinrich, 1999, s. 465 
69 Heinrich, 1999, s. 455 
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se postupně rozrůstal. Na začátku 20. století byl k rodinné tiskárně přidružen obchod 

s papírem a začaly se vydávat bezplatné noviny Die Rothenburgsorter Zeitung70. 

Alfred Bauer založil v roce 1920 Extrablatt, ze kterého se později vyvinuly noviny se 

sportovní tématikou.  

Během druhé světové války byla budova vydavatelství v ulici Burchardstraße (kam se 

vydavatelství přestěhovalo v roce 1923) poškozena leteckými nálety. Vydavatelství tuto 

těžkou dobu ustálo a po válce začalo s pouhými patnácti zaměstnanci opět budovat své jméno 

na trhu. V roce 1946 umírá Heinrich Friedrich Matthias Bauer a jeho syn Alfred Bauer se 

stává jediným vlastníkem podniku. O sedm let později si splňuje svůj velký sen, když 

vydavatelství začíná vydávat první časopis pro mladé s názvem Rasselbande71.  

V roce 1958 do společnosti vstupuje Heinz Heinrich Bauer. Vydavatelství začíná ve 

stejném roce vydávat ženské časopisy, mezi které patřily například Neuer Schnitt, Elsa Moden 

a Wäsche, čímž vydavatelství začíná pronikat do oblasti módy. Tyto časopisy se později staly 

zdrojem módní inspirace. V roce 1962 se společnost přeměnila na komanditní společnost72. 

Od roku 1963 vedl vydavatelství Heinz Heinrich Bauer. Podnik v tomto roce převzal 

Vídeňské vydavatelství J. Lachner Verlag. O čtyři roky později se tiskařská kapacita rozšířila 

ještě více, když Heinrich Bauer Verlag převzal i kolínské vydavatelství Du Mont-Presse.  

Nelze opomenout rok 1968, kdy se začal vydávat legendární časopis pro mladé Bravo. 

V dnešní době činí prodejní náklad Brava 555 934 kusů73. Již ke konci šedesátých let mělo 

vydavatelství vedoucí postavení na trhu programových časopisů. Úspěch společnosti byl 

posílen i účastí ve vydavatelském svazu se sídlem ve Wiesbadenu. Tento vydavatelský svaz 

byl ve stejném roce založen vydavatelstvími Heinrich Bauer Verlag a Kauka, a dodnes 

funguje jako distribuční společnost pro časopisy74.   

V roce 1978 založilo vydavatelství společnost pro prodej předplatného Abonnement 

Vertriebs Gesellschaft (AVG), která se stala největší německou firmou v tomto oboru 

podnikání.  V Hamburgu se mezitím v centru města začala stavět nová budova vydavatelství. 

Hamburg byl domovem již pro původní budovu vydavatelství a mimo jiné byl i místem, kde 

historie Bauer Verlag začala. O dva roky později byla postavena nová moderní budova 

                                                            
70 Historie. Bauer Media Group [online]. [cit. 2010-01-08]. Dostupné z: <http://bauermedia.com/166.0.html> 
71 Historie. Bauer Media Group [online]. [cit. 2010-01-08]. Dostupné z: <http://bauermedia.com/166.0.html> 
72 Historie. Bauer Media Group [online]. [cit. 2010-01-08]. Dostupné z: <http://bauermedia.com/166.0.html> 
73 Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2009. Bauer Media Group [online]. s. 16 [cit. 2010-01-09]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/GB_2009_neu.pdf> 
74 Company: About us. Verlagsunion [online]. [cit. 2010-05-08]. Dostupné z: 
<http://www.verlagsunion.de/english/history_e.html> 
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vydavatelství v Mnichově. V roce 1983 z vedení vydavatelství odchází Siegfried Moenig, 

který ve vydavatelství působil jako ředitel od roku 1946. Právě díky jeho působení a 

obchodním transakcím se vydavatelství během dvaceti let stalo silným mediálním 

koncernem75. 

V roce 1985 byla ve Francii založena dceřiná společnost Editions Bauer.  O rok 

později Francii následuje Španělsko, kde v Madridu vzniká dceřiná společnost Heinrich Bauer 

Ediciones S. G.  

Vydavatelství získalo v roce 1992 podíl 24 % na programu RTL II. Nebylo to ale 

poprvé, kdy tento mediální dům vlastnil podíl na některém televizním programu. Již v době 

kdy začínaly vysílat soukromé televizní stanice koupilo vydavatelství podíl na Sat. 1 (v roce 

1984)76. 

Působení vydavatelství zcela jistě usnadnil pád Berlínské zdi (9. 11. 1989). Zhroucení 

komunistického režimu otevřelo hranice mezi východní a západní částí Německa, což 

umožnilo pohyb lidí uvnitř státu, ale i větší možnosti podnikání.  

O rok později se začalo stavět centrum offsetového tisku v Barleben u Magdeburgu. 

V roce 1995 vydavatelství proniklo na internet. Časopis TV Movie se totiž objevil i v 

elektronické verzi na internetových stránkách www.tvmovie.de. Jedním z posledních velkých 

kroků vydavetelství je založení Bauer Digital KG v roce 2007, kam byly soustředěny všechny 

online aktivity vydavatelství a kde se vytvářejí i nové online značky, které nevychází v tištěné 

formě 77. 

Vydavatelství se začalo zabývat i problematikou životního prostředí. V roce 1997 

získalo cenu za životní prostření IG Chemie-Papier-Keramik. Tiskárna v Kolíně byla o rok 

později oceněna pečetí životního prostředí Evropské unie díky svému ekologickému postupu 

a zužitkování odpadů. I dnes se vydavatelství touto problematikou zabývá. Podle Bauer 

Media nestačí dodržovat principy ochrany životního prostředí jen v rámci organizace, ale je 

nutné stejné postupy vyžadovat i po svých dodavatelích. Tiskárna v Kolíně se pravidelně 

podrobuje ekologickému auditu a zavedla manažerský systém podporující životní prostředí. 

„Dem im Umweltmanagementsystem beschriebenen Nachhaltigkeitsgedanken wurde durch 

die Chain-of-Custody-Zertifizierung nach den Regeln des „Forest Stewartship Councils 

(FSC)“ und des „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)“ 

Rechnung getragen. Beide Chain-of-Custody-Zertifizierungen führten wir auch in unserer 
                                                            
75 Historie. Bauer Media Group [online]. [cit. 2010-01-08]. Dostupné z: <http://bauermedia.com/166.0.html> 
76 Historie. Bauer Media Group [online]. [cit. 2010-01-08]. Dostupné z: <http://bauermedia.com/166.0.html> 
77 Historie. Bauer Media Group [online]. [cit. 2010-01-08]. Dostupné z: <http://bauermedia.com/166.0.html> 
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Offsetdruckerei in Rastatt ein. Diese Systeme dienen der Förderung nachhaltiger 

Waldbewirtschaftung“78. 

Pro uchazeče o zaměstnání Bauer Media někdy nabízí stáže, které stážisty seznámí 

s každodenním chodem ve vydavatelství. Na internetových stránkách lze u každé pracovní 

pozice nalézt popis obsahu školení. Vydavatelství například nabízí tzv. Traineeprogramm, 

který trvá 18 měsíců, během kterých uchazeči postupně vykonávají práci v redakci, v oblasti 

marketingu a v prodeji. „Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, weitere 

Unternehmensbereiche wie Personal, Marktforschung oder die Verlagsleitung kennen zu 

lernen. Mit Seminaren, Workshops und individuellen Gesprächen unterstützen wir Ihre 

Entwicklung während des Traineeprogramms, das Sie Schritt für Schritt für die Übernahme 

von Fach- und Führungsaufgaben qualifiziert“79. 

3.2. Velká Británie 
Na britskou scénu vstoupilo vydavatelství Bauer Media Group v roce 1987. Založilo 

zde společnost Heinrich Bauer Publishing in London a začalo vydávat časopis Bella. Další 

významný krok přišel v roce 1990 s časopisem Take a Break, který ženám nabídl rubriku 

„skutečných příběhů“, soutěže apod. V současnosti se prodává přibližně jeden milion výtisků 

Take a Break týdně. Dále se vydavatelství H. Bauer Publishing, stejně jako v ostatních 

zemích, zaměřilo na trh programových časopisů80. Média ve Velké Británii mají národní a 

regionální charakter. Média jsou zde regulována vládou81. 

V roce 2008 došlo k akvizici firmy Emap82 (a tím i připojení jejích časopisů a 

rádiových stanic), z čehož vznikla britská společnost Bauer Media. Ta pod sebou 

shromažďuje více firem, které se orientují na trh časopisů a trh rozhlasového vysílání. 

Podnikání v rádiu začalo počátkem 90. let minulého století. Právě v 90. letech, a to hlavně 

v jejich druhé polovině, bylo rádio nejrychleji rostoucím médiem v Anglii83.  

Bauer Media je dnes druhým největším poskytovatelem rádiového vysílání ve Velké 

Británii a vlastní 44 lokálních a národních rozhlasových stanic. Bauer Media zároveň 
                                                            
78 Unternehmen: Umweltschutz. Bauer Media Group [online]. [cit. 2009-11-18]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/umweltschutz.0.html> 
79 Verlagskarriere: Ausbildung&Nachwuchs: Traineeprogramm. Bauer Media Group [online]. [cit. 2009-11-18]. 
Dostupné z: <https://www.bauermedia.com/aus_traineeprogram.0.html> 
80 About. Bauer Media [online]. [cit. 2010-01-10]. Dostupné z: <http://www.bauermedia.co.uk/About> 
81 Johnston, 2003 
82 „Emap is a business-to-business multiplatform media group, whose brands inform, inspire and connect within 
the sectors they operate in. For millions of people across the globe involved in the built environment, retail, 
media, fashion, health, education, government and automotive sectors, Emap provides essential news, analysis 
and access“ (About us. Emap [online]. [cit. 2010-01-10]. Dostupné z: <http://www.emap.com/about-us>). 
83 Sterling-Keith, 2004, s. 227 
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představuje největšího vydavatele programových časopisů ve Velké Británii, jelikož zde 

vydává celkem 53 časopisů, většinou měsíčníků. Společně v dnešní době Bauer Media a H. 

Bauer Publishing publikují přes 80 časopisů se zaměřením na všechny společenské a cílové 

skupiny – hlavními proudy jsou časopisy pro muže a pro ženy, křížovky, programové 

časopisy a zájmové časopisy. Podle údajů společnosti čte tyto časopisy kolem 26 milionů 

Angličanů84. „Das moderne Frauen-Magazin Closer ist Auflagenspitzenreiter im Portfolio 

von Bauer Media mit einer durchschnittlich verkauften Gesamtauflage von 527.325 

Exemplaren pro Woche. Zu den Marktführern gehören ebenfalls das monatliche Männer-

Lifestyle-Magazin FHM, die monatliche Filmzeitschrift EMPIRE, der JugendFußballtitel 

MATCH! und die meistverkaufte Musikzeitschrift Q. Das Fashion-Magazin GRAZIA und das 

Männer-Lifestyle- Magazin FHM sind dieses Jahr von der Periodical Publishers Association 

als „Magazine of the year“ beziehungsweise „Best magazine in the world“ ausgezeichnet 

worden“85. 

3.3. Spojené státy americké 
Bauer Media Group vstoupil na americký trh v roce 1980 prostřednictvím své dceřiné 

společnosti Heinrich Bauer North America Inc. Prvním ženským týdeníkem se s objemem 

investic až sto milionů dolarů stal Woman´s World. Tento časopis vyšel poprvé v roce 1981, 

vychází dodnes a je určen pro „traditional, family-oriented working woman. Woman's World 

delivers a feel-good mix of heart-warming human interest stories and practical everyday 

solutions for work and home in every issue - America's premiere weekly service book“86. 

Škála časopisů Bauer Media Group je v Americe oproti jiným zemím poměrně úzká, 

jelikož nabízí jen dvanáct různých časopisů, které jsou určeny pro ženy, teenagery a pro 

zábavu. Do nabídky patří například známý časopis InTouch, který se vydává i v Německu a 

v České republice. I toto úzké portfolio H. Bauer Publishing je ale ve srovnání s ostatními 

americkými časopiseckými vydavatelstvími tím největším co do počtu vydávaných časopisů a 

společnost obsadila první místo v maloprodeji87.  

                                                            
84 Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2008. Bauer Media Group [online].  [cit. 2009-11-20]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/GB2008_02.pdf> 
85 Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2008. Bauer Media Group [online]. s. 17 [cit. 2009-11-20]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/GB2008_02.pdf> 
86 Woman’s World. H. Bauer Publishing [online]. [cit. 2010-01-10]. Dostupné z: 
<http://bauerpublishing.com/WW/WW_mission/WW_mission.html> 
87 About us. H. Bauer Publishing [online]. [cit. 2010-01-10]. Dostupné z: 
<http://bauerpublishing.com/about/about_home.html> 



23 

 

Cílovými skupinami H. Bauer Publishing jsou především ženy a mladiství. 

Nejúspěšnějším časopisem je právě týdeník Woman´s World, kterým historie Bauer Media 

Group ve Spojených státech začala.  

 

4. Česká republika 

4.1. Společensko-politická situace v 90. letech 
V této kapitole bych ráda přiblížila politickou situaci a především postavení novinářů a 

spisovatelů v 90. letech. 

Na počátku 90. let (konkrétně v roce 1991) v tehdejším Československu vrcholila 

státoprávní krize (jak ji ve svém textu označuje Jiří Suk). Tuto krizi zapříčinily rozpory mezi 

tehdejším prezidentem Václavem Havlem a Federálním shromážděním, nejvyšším 

zákonodárným sborem. „Pryč byla porevoluční euforie, napětí se dalo krájet. Jednání o 

podobě česko-slovenského soužití ve společném státě se zablokovala, dohoda byla 

v nedohlednu“88.  

V době před listopadem 1989 někteří spisovatelé a novináři dělali něco, co tehdy bylo 

v rozporu s režimem a mělo povahu dobrodružství a nebezpečí. V době po listopadu 1989 se 

ale pohled na literaturu a umění obecně změnil. Umělci a spisovatelé měli najednou možnost 

svobodné tvorby a nemuseli se obávat obsahu své práce a dodržovat přísná pravidla. Autoři 

ale museli čelit změně životního stylu společnosti, změně sociálního postavení a novým 

finančním možnostem, které se začaly prosazovat díky transformaci v nový ekonomický 

systém89. Umění se stalo tržní komoditou, která svým autorům generovala zisk. Objevovaly se 

nové druhy umění, mezi nimi i umění komerční a bulvární určené široké veřejnosti. 

Všechny tyto změny kladly na novináře a spisovatele zcela jistě nové nároky, se 

kterými se nedokázali všichni vyrovnat. V některých případech umělci s příchodem nového 

politického systému se svojí tvorbou i přestali. Důvodem mohla být nová volnost, se kterou si 

ne všichni poradili. Minulý režim totiž dříve zadával témata a způsob, kterým mají autoři 

tvořit. Přílišná volnost mohla některým umělcům škodit, jelikož nyní byli nuceni sami 

nacházet nová témata, čehož někteří nebyli schopni. 

Alena Fialová ve svém textu Příběhy transformace: Obrazy revoluce, demokracie a 

kapitalismu v české polistopadové próze popisuje čtyři různé skupiny autorů prózy v 90. 

                                                            
88 Suk, 2008, s. 48 
89 Fialová, 2008, s. 158 a 166 
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letech.  Dle mého názoru můžeme tyto profily autorů vztáhnout i na novináře té doby. Do 

první skupiny autorka řadí spisovatele starší generace, kteří po listopadové revoluci úspěšně 

tvořili ve stejném duchu jako dříve a do své tvorby odráželi své životní zkušenosti s minulým 

režimem90. „Další skupinu tvořili autoři střední generace, debutující v 80. letech, v jejichž 

prózách se projevoval kritický odstup od společnosti. Ten vyústil jak ve snahu kriticky 

zobrazit společenské problémy v mezích tolerovaného, tak i v působení v disentu či exilu“91. 

Třetí skupinou byli spisovatelé, kteří již v minulém režimu tvořili v populárním a komerčním 

žánru. Nyní měli v tvorbě pro masové čtenáře zcela volnou ruku. Tvorba pro masové čtenáře 

byla kritická i napadající, orientovaná na zisk a zaměřená na společenská témata (násilí, sex, 

„drby“…). Taková díla se těšila velké oblibě čtenářů, pravděpodobně už jen proto, že mnozí 

z nich takové žánry četli vůbec poprvé. Nejpopulárnějšími se ovšem stala díla čtvrté skupiny 

autorů, kteří do literatury přinesli nové autorské styly a často popisovali jednotlivé osoby a 

jejich autobiografické zážitky92.  

V době ekonomické transformace se novými tématy stala xenofobie a antisemitismus, 

zločin, strach z AIDS a drog a otevřeněji popisovaná erotika. V některých prózách „je jako 

jedno z největších nebezpečí nové doby vnímán rostoucí vliv médií, snadná manipulovatelnost 

mas a bulvarizace, spojená s mocí peněž, konzumním životem a rozmachem reklamy, a tedy i 

motivem zaprodání sebe sama“93. „Básník psával verše, v nichž vyjadřoval svoji náklonnost 

k ženám, k rodné zemi a k vládnoucí straně, teď anonymně vyjadřoval svoji náklonnost 

k sadám ostrých nožů, k rajským kečupům a ke žvýkací gumě“94.  

Po roce 1989 v Československu neexistovala kapitalistická a podnikatelská třída. 

Společnost a odborná společnost v té době věřila, že se úroveň země po revoluci odvozuje 

z minulosti, tedy především z předválečné doby. Věřilo se, že česká výroba je kvalitní a 

s dlouhou tradicí. České dějiny údajně vytvořily silný a vzdělaný národ, jehož ekonomika 

mohla po revoluci porovnat své síly s vyspělými světovými ekonomikami. Český národ se 

považoval za národ vzdělaný a kultivovaný95. „Tento názor bylo možno slyšet od předních 

osobností v oblasti průmyslu, které jím ospravedlňovaly svůj odpor k vlastnění podniků 

zahraničními subjekty. Sdílela je i většina společnosti“96. Takové názory mi přijdou zcela 

                                                            
90 Fialová, 2008, s. 158 
91 Fialová, 2008, s. 160 
92 Fialová, 2008, s. 161 
93 Fialová, 2008, s. 167 
94 Klíma, 1993, s. 248 
95 Myant, 2008, s. 268 
96 Myant, 2008, s. 269 
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neadekvátní, protože dlouhá léta represe průmysl úplně ochromila. Bohužel se některých 

následků nemůžeme zbavit ani dodnes. 

Jaroslav Bartošek v knize Člověk a česká společnost na prahu 21. století tvrdí, že 

„česká žurnalistika, reprezentovaná vědci, spisovateli i politiky včetně exilových žurnalistů a 

později disidentů, získala za komunistického režimu vysokou prestiž, byť byla totalitní teorií i 

praxí pronásledována, cenzurována a z velké části ilegální… množství deníků, magazínů, 

televizních a rozhlasových stanic obrovsky narostlo… získaná svoboda slova i tisku však 

zůstala v prvních pěti letech demokracie značně nevyužita“97. Podle autora byla v té době na 

českém mediálním trhu velká konkurence a šéfredaktoři, ve snaze zabránit bankrotu svých 

podniků, přestali naplňovat tři hlavní funkce svobodné žurnalistiky, kterými jsou tlumočení 

názorů veřejnosti, servis veřejnosti a bránění demokracie. Zároveň zde neměla přílišnou sílu 

tzv. sociálně odpovědná žurnalistika, která podporuje společenskou a politickou stabilitu, 

zabývá se problematikou menšin, sociálně slabších skupin apod.98. 

Ve stejné knize jako Jaroslav Bartošek popisuje Jiří Pehe stav občanské společnosti po 

listopadové revoluci. Občanskou společnost popisuje jako prostředí, kde se mohou občané 

různě angažovat a získávat demokratické návyky. Proto je nutný rozvinutý systém 

demokracie, a to i demokracie v myšlení lidí. Jako problém vidí poměrnou slabost střední 

třídy, na které občanská společnost závisí. Tato slabost bude podle Peheho ještě dlouho brzdit 

rozvoj občanské společnosti. Pozitivní ale je, že se během deseti let od pádu komunismu 

občanská společnost stále více prosazuje a staví se proti státní moci99.  

4.2. Vydavatelství v České republice 
V České republice vlastní nejmocnější společnosti na mediálním trhu zahraniční 

vlastníci. Tyto společnosti média nevlastní přímo ze zahraničí, jelikož český zákon vyžaduje, 

aby byla média vlastněná firmou, která má sídlo nebo organizační složku na území České 

republiky. Proto tyto zahraniční společnosti zakládají firmy na území ČR100. Tuto vlastnickou 

strukturu má i Bauer Media, v. o. s. (dále jen Bauer Media), dceřiná společnost německého 

vydavatelství Heinrich Bauer Verlag, které jako světová skupina vystupuje pod názvem Bauer 

Media Group. Největšího konkurenta Bauer Media, Ringier ČR, a. s., vlastní švýcarská 

společnost Ringier AG. Vltava-Labe-Press, a. s. patří koncernu Verlagsgruppe Passau a 

                                                            
97 Bartošek, 2000, s. 120 
98 Bartošek, 2000, s. 120 
99 Pehe, 2000, s. 74 
100 Müller, Lidové noviny [Newton Media SEARCH], 11. 5. 1998, s. 20 [cit. 2010-04-08] 
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v současné době vydává například 72 regionálních deníků101. Čtvrté nejčtenější vydavatelství 

roku 2008 v České republice, Sanoma Magazines Praha, s. r. o. (do roku 2002 Mona), vlastní 

finská nadnárodní skupina SanomaWSOY102.  

Níže přikládám tabulku, která ukazuje dosah (jak velká část obyvatelstva byla 

oslovena-tedy čtenost) šesti největších vydavatelů v České republice v roce 2008. Bauer 

Media má největší dosah na trhu časopisů (38,4 %). Celkový největší dosah má ovšem 

vydavatelství Ringier ČR (44,2 %), Bauer Media jej následuje s podílem 38,4 %. Tři 

vydavatelství s největším podílem (tím třetím je Vltava-Labe-Press) mají mezi sebou téměř 

stejné odstupy. 

Tabulka č. 4: Dosah jednotlivých vydavatelů 

 
Zdroj: Unie vydavatelů, 2009, s. 89 

 

5. Bauer Media v České republice 

5.1. Bauer Media obecně 
Jak již bylo výše řečeno, vydavatelství Bauer Media Group vstoupilo na trh v České 

republice v roce 1991 pod názvem Europress. Bauer Media (nynější název) je v současné 

době druhým největším vydavatelstvím v naší zemi, co se týče čtenosti (38,4 % dosah 

populace), za Ringier ČR (44,2 %) a jeho časopis Rytmus života je již od roku 2007 

společenským časopisem s největším prodaným nákladem (předtím byl na jeho místě Nedělní 

Blesk vydavatelství Ringier ČR) a zároveň je nejčtenějším časopisem ze všech kategorií103. 

V současné době nabízí Bauer Media celkem 23 časopisů a některé internetové stránky jako 

například www.televize.cz, kde lze najít televizní program a články z programových časopisů 

                                                            
101 O firmě. Vltava-Labe-Press [online]. [cit. 2010-05-10]. Dostupné z: <http://www.vlp.cz/cz/o-vlp/o-
firme.html> 
102 O firmě. Sanoma Magazines Praha [online]. [cit. 2010-05-10]. Dostupné z: <http://www.sanoma.cz/o-
spolecnosti.html> 
103 Unie vydavatelů, 2009, s. 82 
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Bauer Media (ve svém portfoliu má nyní čtyři takové časopisy) nebo internetový projekt 

www.xteen.cz, což je informační a komunitní síť pro dospívající. Pro působení Bauer Media 

v České republice je specifické, že se zaměřuje výhradně na produkci časopisů (a okrajově na 

provoz internetových stránek). V jiných zemích vlastní Bauer Media Group i rádiové a 

televizní stanice, dceřiné společnosti v těchto zemích tedy fungují jako multimediální 

podniky. 

Bauer Media je členem Unie vydavatelů, a jelikož velké množství níže uvedených dat 

čerpám právě z Ročenky Unie vydavatelů, která vychází každý rok, ráda bych tuto organizaci 

alespoň stručně představila.  

„Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným reprezentativním sdružením 

podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů 

prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů je právnickou osobou 

s působností na území České republiky… sdružuje až na jednu výjimku všechny vydavatele 

celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů… 

celkem má Unie vydavatelů 39 členů“104. Členem může být fyzická nebo právnická osoba, 

která je podle zákona zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického 

tisku. Členové vydávají pravidelně deníky, časopisy nebo jiný periodický tisk. Členem může 

být i fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje obsah prostřednictvím internetu. Unie 

vydavatelů provozuje od roku 1993 službu ověřování nákladu tisku. Od roku 1997 je za tuto 

službu zodpovědné sdružení právnických osob ABC ČR, které je tripartitně zastoupeno 

vydavateli (Unie vydavatelů), reklamními agenturami (Asociace komunikačních agentur, 

zkráceně AKA) a inzerenty (České sdružení pro značkové výrobky, zkráceně ČSZV)105.  

Bauer Media se také věnuje dobročinným akcím. V České republice dlouhodobě 

podporuje sociálně vyloučené děti. V zimě roku 2008 společnost věnovala 300 000 Kč na 

Fond ohrožených dětí. V květnu roku 2009 na svém večírku vydražila oblek Karla Gotta za 

111 000 Kč a tyto peníze věnovala dětem umístěným v diagnostických ústavech106. V roce 

2009 společnost obdržela i novinářskou cenu, která je udělována za intenzivní propagaci 

činnosti Ligy proti rakovině a úsilí o prevenci rakoviny. Získanou částku Bauer Media 

následně opět vložil na fond Ligy107. 

                                                            
104 Unie vydavatelů, 2009, s. 14 
105 Unie vydavatelů, 2009, s. 14 
106 Charita: peníze dětem. Týdeník Televize [online]. [cit. 2010-04-14]. Dostupné z: 
<http://www.televize.cz/scripts/detail.php?id=47273> 
107 TV Revue [Newton Media SEARCH], 29. 12. 2009, s. 3 [cit. 2010-04-08]  
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5.2. Postavení na českém trhu a jeho vývoj 
V této kapitole se budu zabývat obecnou situací na českém mediálním trhu a vývojem 

Bauer Media. Cílem je představit nejdůležitější kroky v historii Bauer Media, rozebrat, jak 

vydavatelství ovlivnily, a poskytnout tak ucelený pohled na rozvoj společnosti na českém 

trhu. 

5.2.1. Roky 1998-2001 
V roce 1998 byl očekáván větší pokles v čtenosti tisku, který měl být zapříčiněn 

špatnou ekonomickou situací v České republice. Nedošlo ale k žádným velkým změnám. „K 

jediným změnám v pořadí došlo v žebříčku jednotlivých vydavatelství srovnaných podle podílu 

na trhu (share). Naposledy první Ringier klesl na čtvrtou příčku. Shodně největší podíl 

dosáhly Pasov ČR a Mona Praha, za nimi Europress. Protože mají první čtyři vydavatelství 

téměř shodné podíly a o umístění rozhodují desetiny procenta (pod limitem statistické chyby), 

jsou změny pouze optické“108.  

Bankovní krize roku 1998 se mediálního trhu nedotkla. V roce 1998 bylo do reklamy 

v České republice vloženo pět až osm miliard Kč (záleží, zda se do objemu peněz započítávají 

jen ceny podle ceníků, nebo se následně odečítají slevy a provize), což činilo 1 % HDP. Tento 

podíl je v Evropě, ale i všude po světě téměř shodný. Sylvie Šporková ve svém článku 

vydaném v roce 1999 v časopisu Strategie předpovídala, že objem inzerce v roce 2000 

stoupne, jelikož se velcí inzerenti budou snažit reklamou povzbudit spotřebitele ke koupi 

jejich výrobků. Tím měli reagovat na nižší kupní sílu obyvatel a omezení jejich nákupů. 

Sylvie Šporková se domnívala, že budou velcí inzerenti vycházet z toho, že menší inzerenti 

nemají tolik peněžních prostředků, a proto využijí situaci a zkusí svůj podíl na trhu zvětšit. 

Velká vydavatelství tak měla posílit svůj vliv109. 

V roce 2000 mělo vydavatelství Europress druhý největší dosah (pokrytí populace ve 

věku 12-79 let) na trhu (34 %). Prvním byl Ringier ČR a Vltava-Labe-Press. Každé z těchto 

vydavatelství oslovilo 35 % obyvatel. Co se týče samotného trhu časopisů, nejlepší postavení 

na něm měl Europress (oslovil 34 % trhu)110. 

V roce 2001 vydávalo vydavatelství Europress jedenáct časopisů a mělo třetí největší 

dosah. Prvním byl Vltava-Labe-Press. Europressu oproti roku 2000 klesl podíl jen o pět 

                                                            
108 (DAK) Strategie [Newton Media SEARCH], 17. 12. 1998, s. 56 [cit. 2010-04-08] 
109 Šporková, Strategie [Newton Media SEARCH], 29. 4. 1999, s. 28 [cit. 2010-04-08] 
110 Unie vydavatelů, 2002, s. 95 
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procent, zato Vltava-Labe-Press svůj podíl o tři procenta zvýšil. Největší dosah na trhu 

časopisů měl Europress spolu s vydavatelstvím Mona (obě 29 %)111.  

5.2.2. Rok 2002 
V roce 2002 bylo postavení Europressu na trhu stejné jako v roce předchozím. 

V dosahu byl opět třetím, prvním byl Vltava-Labe-Press. Ringier ČR se během těchto let 

držel na stejné hodnotě dosahu. Vltava-Labe-Press svůj dosah naopak neustále zvyšoval, a to 

o šest procent od roku 2000. Europress měl v tomto ohledu v roce 2002 vedoucí postavení na 

trhu časopisů112.  

V tomto roce Europress obnovil své vedoucí postavení v České republice na trhu 

časopisů pro mladé a zároveň byl se svojí nabídkou deseti časopisů vydavatelem s třetím 

největším počtem vydávaných časopisů (se třinácti časopisy byla první Sanoma Magazines 

Praha a druhou Burda s dvanácti časopisy). Oproti předchozímu roku vydavatelství ubyl jeden 

časopis- přestal se vydávat Praktik, časopis pro kutily, který se prodával za 29 Kč113.  

5.2.3. Rok 2003 
V roce 2003 byl trh v České republice i v jiných zemích ovlivněn cenovými boji. 

„Cenový vývoj v sektoru ženských a bulvárních časopisů se posunul o nějakých deset let 

zpátky. Předtím se pravidelně na konci každého roku zcela automaticky uvažovalo, o kolik se 

cena časopisů zvýší. Zvyšování cen časopisů bylo dokonce rychlejší než inflace a dalo se 

očekávat, že ceny budou dříve nebo později na úrovni západní Evropy… proběhla cenová 

válka a každý vydavatel z ní vyšel pro tvorbu cen jistým způsobem limitovaný. Dnes je 

prostředí časopisů, do kterého uvádíte nový titul, ovlivněné tím, že v něm zůstávají časopisy za 

10, 12 či 15 Kč. Jsou to časopisy, které válku přežily a které jsou schopny vydělávat“114. I 

přes tyto cenové boje se Europressu povedlo na trh úspěšně zavést nové dva časopisy. Byli 

jimi časopisy pro ženy Claudia a Vaříme a pečeme115. Claudia se začala vydávat s měsíčním 

nákladem 270 113 kusů. Claudia ale není úspěšným časopisem, protože její prodaný náklad 

každým rokem klesá (mezi roky 2004 a 2009 náklad klesl o 58 %). Časopis Vaříme a pečeme 

(dnes zvaný Vaříme) si v tomto ohledu vede o mnoho lépe. Mezi roky 2004 a 2008 se jeho 

prodaný náklad zvýšil dokonce o 62 %. Oba tyto časopisy vychází dodnes. 

                                                            
111 Unie vydavatelů, 2003, s. 57 
112 Unie vydavatelů, 2003, s. 57 
113 Unie vydavatelů, 2002 
114 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 18. 12. 2006, s. 34 [cit. 2010-04-09] 
115 Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2004. Bauer Media Group [online]. s. 15 [cit. 2009-12-01]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/fakten_bericht.0.html> 
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5.2.4. Rok 2004 
V letech 2003 až 2004 měl Europress třetí největší celkový dosah, konkrétně 28 %. 

Prvním byl v tomto ohledu Ringier ČR (39 %). Na trhu časopisů měl ale Europress vedoucí 

postavení (28 %), za ním se umístilo vydavatelství Sanoma. V roce 2004 vydával Europress 

celkem třináct časopisů. V tomto roce byl nově zaveden společenský časopis Pestrý svět, 

který je dodnes velmi úspěšný (více v poslední kapitole)116. 

Od roku 2001 se dosah Europressu zvýšil o sedm procent, Ringieru ČR o čtyři 

procenta. Na trhu časopisů zůstal Europress v tomto časovém období na skoro stejné pozici. 

5.2.5. Rok 2005 
Vydavatelství převzalo v roce 2005 týdeník o životním stylu Šťastný Jim. Tento 

časopis založený Halinou Pawlowskou vycházel od roku 2001, ale během let 2004 až 2008 

neustále klesal jeho prodaný náklad (během této doby se prodaný náklad zmenšil o téměř 

polovinu). Šťastnému Jimovi se nepodařilo uchytit se na trhu, přestože byl tento časopis 

prvním, který se profiloval jako people magazín (časopis hlavně o lidech doplněný ostatními 

rubrikami). Časopisu nepomohl ani tzv. relaunch, po kterém obsahoval více stránek a byl 

tisknut na atraktivnější druh papíru. „Pro české people magazíny je těžké se na trhu uživit“117. 

Společnost Bauer Media se nakonec v červnu 2009 rozhodla časopis úplně přestat vydávat118.  

V roce 2005 Europress uvedl na trh časopisy Bydlení a styl a románový časopis Štěstí 

a nesnáze. Měsíčník Bydlení a styl dnes vychází pod názvem Bydlení a obsahuje informace a 

rady ohledně zařizování domů a bytů. Tento měsíčník je úspěšný, jelikož je jeho prodaný 

náklad z roku 2008 ve srovnání s rokem 2005 o šestnáct procent větší. Dvouměsíčník Štěstí a 

nesnáze je románový časopis obsahující kratší i delší „příběhy ze života“. Prodaný náklad 

Štěstí a nesnáze během let 2005 až 2008 klesl o necelých třináct procent119. Tyto dva časopisy 

vycházejí dodnes. 

V roce 2005 vynaložila společnost Europress 149 milionů korun na reklamu a 

v žebříčku zvaném Top 100 zadavatelů reklamy se s objemem svých investic do reklamy 

umístila na 52. místě. Společnost k marketingové komunikaci využívá především televizi a 

vlastní printová média. Centrála Bauer Media svému českému zastoupení neurčuje od kterých 

                                                            
116 Unie vydavatelů, 2005 
117 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 23. 11. 2009, s. 23 [cit. 2010-04-08] 
118 Aust, Lidovky [online]. 18. 6. 2009 [cit. 2010-05-01]. Dostupné z: <http://www.lidovky.cz/casopis-stastny-
jim-ktery-zalozila-pawlowska-po-osmi-letech-konci-1dc-/ln-media.asp?c=A090618_170725_ln-media_aus> 
119 Unie vydavatelů, 2009 
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agentur (mediálních, výzkumných a dalších) má využívat služby120. Poměr podlinkové 

komunikace121 Europressu k mediálním investicím činil kolem 15 %122.  

5.2.6. Rok 2006 
Ke dni 1. března 2006 změnil Europress svůj název na Bauer Media. Slovo „media“ se 

v názvu objevilo i proto, že vydavatelství chtělo dát najevo svůj záměr proniknout i do 

ostatních médií (např. internet), nejenom do tisku123. 

Už v roce 2006 byl Bauer Media v České republice se svým počtem šestnácti časopisů 

vydavatelem s největším počtem vydávaných časopisů. V předchozích letech vydávala 

nejvíce časopisů Sanoma. V tomto roce Bauer Media prodával i tři nové časopisy, které 

vychází dodnes- Chvilka pro relax obsahující křížovky a testy, časopis pro malé děti 

Omalovánky Moudré Sovy a měsíčník pro ženy Tvůj svět. Bauer Media měl v tomto roce jako 

vydavatel třetí největší dosah, prvním byl opět Ringier ČR. Ringier tento podíl každým rokem 

zvyšoval, Bauer Media podíl naopak nepatrně klesl124.  

Společnost se stále více zaměřovala na trh časopisů pro mladé a ženy a na časopisy o 

společnosti a o životním stylu. Ve stejném roce ocenil svaz nakladatelů časopis Žena a život 

nejúspěšnějším časopisem roku125.  

19. října 2006 vypovědělo vydavatelství smlouvu o tisku časopisů Bravo a Bravo Girl! 

s ústeckou tiskárnou Severotisk. Důvodem byla údajná dumpingová cena (19 Kč) časopisu 

Glanc, který byl na trh uveden vydavatelstvím Melinor, s. r. o., které spadalo pod tiskařskou a 

vydavatelskou skupinu Verlagsgruppe Passau (tiskárna Severotisk k této skupině také patřila). 

Bauer Media tvrdil, že je cena vzhledem k počtu sto stránek a použitému materiálu papíru 

příliš nízká a je útokem na ostatní vydavatele126.  

V listopadu 2006 vypověděl Bauer Media smlouvu i o tisku časopisu Rytmus Života, 

posledního časopisu Bauer Media, který Severotisk dodával127. 

                                                            
120 Skopalík, Strategie [Newton Media SEARCH], 22. 5. 2006, s. 32 [cit. 2010-03-25] 
121 Podlinková komunikace (below-the-line) je označení pro marketingovou komunikaci, která je lépe zacílena 
na určitou cílovou skupinu. Jedná se o nemediální komunikaci, kdy se používá například reklama v místě 
prodeje, sampling atd. (Below the line (advertising). Wikipedia [online]. [cit. 2010-05-01]. Dostupné z: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Below_the_line_%28advertising%29>). 
122 Skopalík, Strategie [Newton Media SEARCH], 22. 5. 2006, s. 32 [cit. 2010-03-25] 
123 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 18. 12. 2006, s. 34 [cit. 2010-04-08] 
124 Unie vydavatelů, 2007 
125 Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2006. Bauer Media Group [online]. s. 35 [cit. 2009-11-15]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/Geschaeftsbericht_2006.pdf> 
126 Skopalík, Protext.cz [Newton Media SEARCH], 19. 10. 2006 [cit. 2010-03-25] 
127 (med) Tasr [Newton Media SEARCH], 10. 11. 2006 [cit. 2010-03-25] 
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5.2.7. Rok 2007 
Kvůli plánovanému zvýšení nižší sazby DPH z pěti na devět procent v roce 2007 

zvyšovala většina vydavatelů ceny svých tištěných titulů. 

Rok 2007 byl pro Bauer Media úspěšný a ve znamení zavádění nových titulů. „In 

Tschechien zahlten sich die intensive Vertriebsarbeit und Anzeigenakquisition aus. Die 

Beteiligung am Grossisten PNS steuerte ebenfalls einen positiven Beitrag zum 

Konzernergebnis bei. Die führende Marktposition im Zeitschriftenmarkt konnte allerdings nur 

knapp gehalten werden. Dazu trugen in erster Linie Rytmus Zivota, Tina und Zena a Zivot 

bei“128. 

Dne 6. července 2007 koupila mateřská společnost Heinrich Bauer čtyři časopisy 

švýcarského vydavatelství Ringier (programové časopisy TV Plus, TV Revue, Týdeník 

Televize a TV Max), které pod české vydavatelství Bauer Media definitivně přešly 1. října 

2007. Mimo to získalo vydavatelství i internetové stránky www.televize.cz. Ringer ČR ale ve 

stejné době prodal celkem dvanáct programových časopisů. Společnost Heinrich Bauer 

získala další tři časopisy vycházející na Slovensku a dva v Rumunsku. Vydavatelství Axel 

Springer koupilo zbylé tři časopisy129. „Součástí kupní smlouvy, jež byla podepsaná v 

Curychu 6. července 2007, je také převzetí zaměstnanců podílejících se na přípravě časopisů. 

Do Bauer Media se tak bude stěhovat cca 30 zaměstnanců… díky této akvizici tak Bauer 

vstupuje na slovenský trh. Zde by měl tituly převzít v září130. Tato akvizice byla pro Heinrich 

Bauer skutečně významná, jelikož jí pomohla zlepšit své postavení v Čechách a zároveň 

proniknout na mediální trhy na Slovensku a v Rumunsku. Právě o to vydavatelství šlo. Bauer 

Media Group má silné stránky především v programových časopisech a časopisech pro ženy, 

a každým rokem usiluje o silnější upevnění své pozice na trzích mimo Německo. Bauer 

Media zatím nemá v plánu zavádět nové programové časopisy, jelikož se ubere cestou 

zlepšování těch stávajících. Bauer Media chtěl získáním programových časopisů zlepšit svůj 

podíl na trhu, zisk a konkurenceschopnost (mimo jiné i kvůli tomu, že Ringier ČR začal Bauer 

Media dohánět ve čtenosti časopisů), čímž měl získat výhodu při vyjednávání s inzerenty a 

mediálními agenturami131. 

Nejednalo se ale o jediné časopisy, které v tomto roce Bauer Media uvedl na trh. V 

září 2007 začal vycházet nový časopis pod názvem Revue. Podle Bauer Media časopis 
                                                            
128 Zahlen und Fakten: Geschäftsbericht 2006. Bauer Media Group [online]. s. 29 [cit. 2009-11-15]. Dostupné z: 
<http://www.bauermediagroup.com/uploads/tx_hbvdownloadelement/Geschaeftsbericht_2006.pdf> 
129 Kuchařová, Ceska-media.cz [Newton Media SEARCH], 1. 10. 2007 [cit. 2010-03-25] 
130 Kuchařová, Ceska-media.cz [Newton Media SEARCH], 1. 10. 2007 [cit. 2010-03-25] 
131 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 16. 7. 2007, s. 22 [cit. 2010-04-08] 
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„přináší kompletní a pestrou skladbu témat, která zajímají každou ženu. Zároveň ji přinese 

radost, zábavu i rady pro každodenní život a ukáže jí jak lépe žít“132. Takovou informaci sice 

musíme přijmout s velkým nadhledem, jelikož jde o komerční sdělení zadavatele, ale podle 

popisu lze dobře pochopit, co časopis nabízel a na jakou cílovou skupinu byl zaměřen. Tou 

byly ženy ve věku od 30 do 50 let se středoškolským vzděláním. Časopis vycházel 

s nákladem 180 000 výtisků v rozsahu 48 stran a stál 18 Kč. Bauer Media věřil, že se Revue 

spolu s Rytmem života a Pestrým světem stane úspěšným vysokonákladovým časopisem. 

„Pokud se podíváme na pozitivní vývoj čtenosti a prodejů v segmentu společenských titulů a 

na rozdíl ve výsledcích mezi našimi tituly a konkurencí, nabízí se otázka, proč zde takový 

prostor nevyužít“133. Časopis Revue se už ale nevydává. Možná tedy byly naděje vkládané do 

tohoto časopisu přehnané a ostatním společenským týdeníkům se časopis vyrovnat nemohl. 

Prostor k využití sice existoval, ale časopis by jej musel umět získat. 

V říjnu stejného roku se na novinových stáncích objevil další časopis – Happy Day. 

Časopis vycházel v rozsahu 32 stran a začal se prodávat v nákladu 100 000 výtisků134. 

Časopis vychází dodnes. 

Bauer Media také začátkem roku 2007 provedl tzv. relaunch čtvrtletníku Vaříme a 

pečeme, který vznikl jako speciál časopisu Tina. Časopis změnil vizuální podobu (vychází v 

tvrdší obálce a na jiném papíře) a nabízí více tipů135.  

Bauer Media v tomto roce expandoval i do elektronických médií, a to spuštěním 

televizního magazínu Bravo TV na hudební stanici Óčko. Pořad měl oslovit stejnou cílovou 

skupinu jako tištěná verze Brava. Jde o inspiraci zahraničním formátem – na německých 

kanálech RTL II a později na ProSieben se tento pořad vysílá již přes patnáct let. V budoucnu 

se dají takové projekty (nebo například projekty nabídky obsahů do mobilních telefonů) 

očekávat ve větší míře, jelikož jsou běžné i v zahraničí136. 

5.2.8. Rok 2008 
V roce 2008 si Bauer Media udržel hlavní postavení (co se týče dosahu) na 

časopiseckém trhu. Na druhém místě, které tradičně obsazovala Sanoma, se v této době 

umístil Ringier ČR. Ringier ČR byl opět nejúspěšnějším vydavatelstvím na trhu tištěných 

médií, Bauer Media se ale umístil jen s nepatrným odstupem za ním. Bauer Media tak na 

                                                            
132 (spm) Protext.cz [Newton Media SEARCH], 4. 9. 2007 [cit. 2010-03-25] 
133 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 3. 9. 2007, s. 25 [cit. 2010-04-08] 
134 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 1. 10. 2007, s. 2 [cit. 2010-04-08] 
135 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 5. 3. 2007, s. 5 [cit. 2010-04-08] 
136 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 13. 8. 2007, s. 26 [cit. 2010-04-08] 
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druhém místě nahradil vydavatelství Vltava-Labe-Press, které mělo po dlouhá léta druhý 

největší dosah na trhu137. 

Můžeme shrnout, že od roku 2000 zažil největší rozmach Ringier ČR. Za tuto dobu 

svůj celkový dosah zlepšil o téměř deset procent. Bauer Media se v tomto ohledu zlepšil o 

více než čtyři procenta. Vltava-Labe-Press naopak přes dvě procenta ztratil.  

V říjnu začal Bauer Media vydávat měsíčník Femina, který se měl orientovat 

především na ženy starší 35 let pečující o rodinu nebo dítě. Časopis se začal prodávat za 25 

Kč v rozsahu sto stran a v nákladu 8 000 výtisků. Největší konkurenci měl pro časopis 

představovat úspěšný měsíčník Svět ženy a Paní domu. „Femina je orientovaná na servisní a 

poradenskou činnost ve všech rubrikách. Zejména tím se chceme odlišovat od konkurence“138. 

Tento časopis se ale na trhu dlouho neudržel, jelikož ho vydavatelství hned v následujícím 

roce stáhlo z prodeje. Časopis neustál konkurenci na trhu již zavedených měsíčníků, kterým 

na trhu stoupal prodaný náklad, a nebylo jasné jeho zaměření na cílovou skupinu. 

V roce 2008 získal časopis Žena a život v soutěži Časopis roku, který pořádala Unie 

vydavatelů, ocenění za nejlepší ženský časopis. Cenou za nejlepší programový časopis roku 

byl oceněn Týdeník Televize139. Žena a život měl ale zezačátku roku problémy s prodejností 

(stejně tak ke konci roku 2007). Bauer Media toto přisoudil změně konceptu časopisu. Proto 

se společnost rozhodla opět se vrátit k původní formě změnou grafiky a textů140. 

5.2.9. Rok 2009 
Významné postavení si v České republice společnost udržela i v roce 2009, přestože 

na trhu sílila konkurence. Bauer Media měl v roce 2009 se svými 17,5 % největší podíl ze 

všech vydavatelství na trhu časopisů. Ringier ČR se z tohoto pohledu zařadil opět druhé místo 

(podíl 11 %), na trhu deníků měl ale bezkonkurenčně největší podíl (37 %). Třetí největší 

podíl měla na trhu časopisů Burda (10,4 %). V předchozí době obsazovala třetí místo Sanoma, 

Burda ji ale v roce 2009 díky fúzi s Burda Communications předběhla141. 

Seznam časopisů Bauer Media se tento rok rozrostl o bulvární čtrnáctideník InTouch, 

který se zabývá zahraničními celebritami a prodává se například i v Německu a ve Spojených 

státech. InTouch začal vycházet s nákladem 100 000 výtisků, obsahoval 84 stran a stál 25 Kč. 

Bauer Media se rozhodl právě pro people magazín, jelikož podle něj na trhu klasických 

                                                            
137 Unie vydavatelů, 2009 
138 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 6. 10. 2008, s. 32 [cit. 2010-04-08] 
139 Vojtěchovská, TREND marketing [Newton Media SEARCH], 27. 6. 2008, s. 44 [cit. 2010-04-08] 
140 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 12. 5. 2008, s. 28 [cit. 2010-04-08] 
141 (fra) Tyden.cz [Newton Media SEARCH], 10. 8. 2009 [cit. 2010-03-25] 
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společenských časopisů neexistovala dostatečná výzva a nový prostor. „Spousta lidí se u nás 

zajímá o život zahraničních celebrit… cílem je oslovit čtenáře, zejména ve věku 20-35, kteří 

jsou znuděni domácí scénou a kteří se zajímají o dění ve světě… proto se ani neobáváme 

(Bauer Media) přelivu našich vlastních čtenářů z jiných časopisů. Ty jsou orientovány 

primárně na česká témata“142. V červenci činil prodaný náklad tohoto časopisu přes 50 000 

výtisků (Šťastného Jima se v roce 2008 prodávalo jen necelých 30 000 kusů). Jak již bylo 

řečeno, v červnu tohoto roku se společnost rozhodla Šťastný Jim přestat vydávat.  

V tomto roce Bauer Media spustil nové internetové stránky (a nové verze těch 

stávajících) www.bravo.cz, www.divka.cz, www.bravogirl.cz a komunitní server 

www.xteen.cz. Všechny tyto stránky mají dospívajícím nabídnout prostor k projevu (vytvářet 

obsahy, psát blogy atd.). Poslední jmenovaný server má sloužit nejširší skupině mládeže, tedy 

nejen těm, kteří uvedené časopisy skutečně čtou143. 

Trh časopisů v roce 2009 zaznamenal úbytky, na konci roku 2008 se ale původně 

očekávaly mnohem větší ztráty. I v tomto roce na trh vstoupily nové tituly „(např. InTouch, 

InStyle, My Life, Flair, Globe, Elle Decor), což počet ukončených projektů vyrovnalo. Z 

portfolia větších vydavatelů letos zmizely např. Šťastný Jim, Femina (Bauer), Yellow a 

Premiere (HF 2000) nebo Aktivně (CPress). Nelze však vyloučit, že se závěrem roku počet 

ukončených projektů ještě nezvýší. Přestože vydavatelé v příštím roce očekávají pokračování 

letošní situace, počítají už se zaváděním nových titulů144“. 

Časopis Marketing&Media v prosinci roku 2009 provedl stručnou anketu, ve které se 

měli lidé z vedení českých vydavatelství vyjádřit ke dvěma otázkám: 1) Jak ve Vašem 

vydavatelství hodnotíte letošní slabý rok? 2) Co očekáváte od roku příštího?  

Jaromír Skopalík, generální ředitel Bauer Media, na tyto dvě otázky odpověděl 

následovně: 

„1) Rok 2009 hodnotíme jako rok výzev a vážných varování. Ekonomický tlak nás vedl 

k urychlení některých dlouhodobě uvažovaných rozhodnutí. Zároveň nám ukázal, že je možné 

najít značné úspory v provozu vydavatelství, aniž bychom ustupovali od kvality a 

profesionality. 

                                                            
142 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 26. 1. 2009, s. 20 [cit. 2010-04-08] 
143 Bauer spouští webové projekty pro mládež. Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 8. 6. 2009, s. 1 [cit. 
2010-04-08] 
144 Vojtěchovská, TREND marketing [Newton Media SEARCH], 17. 12. 2009, s. 17 [cit. 2010-03-25] 
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2) Jsme toho názoru, že těžší období pro média teprve přijde, minimálně v první 

polovině roku 2010. Dojde k zastavení neprofitabilních časopisů, webů a jiných mediálních 

aktivit“145. 

5.2.10. Rok 2010 
Pro rok 2010 očekávali vydavatelé horší situaci, přesto ale někteří plánovali zavedení 

nových titulů. „Pod vlivem snížených marketingových rozpočtů přistoupila většina vydavatelů 

k reorganizacím včetně snižování zaměstnanců. Přestože o českém tiskovém trhu se 

dlouhodobě mluví jako o přesyceném, nepřinesl inzertně slabý rok 2009 žádné výraznější 

změny v rozložení sil vydavatelů a nedošlo ani k žádné významnější akvizici, fúzi nebo zániku 

většího počtu titulů. V tomto směru se očekává, že by se situace mohla měnit v průběhu 

příštího roku“146. 

Vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. v tomto roce přišlo s neobvyklým krokem. 

Padlo rozhodnutí zrušit přibalované dárky na časopisech pro mládež a díky tomu snížit 

prodejní cenu. To dovolí snížit cenu časopisů Top Dívky o 15 Kč a Popcornu o 18 Kč. 

Vydavatelství reaguje na to, že je cena v současné době údajně hlavním kritériem 

rozhodování o koupi časopisů. Dříve se snad žádné časopisy bez dárků ani neprodávaly, 

jelikož dárky působí jako lákadlo při pouličním prodeji. Bauer Media zatím svojí strategii 

měnit nechce, protože podle něj dárky pro čtenáře představují přidanou hodnotu. Zároveň ale 

rostou nároky na kvalitu těchto bonusů, což zvyšuje výrobní náklady147. 

V roce 2010 se Bauer Media také začal zajímat o časopisy vydavatelství Astrosat. O 

prodeji těchto časopisů se ale teprve bude jednat148. Pro Bauer Media by převzetí časopisů 

znamenalo dominanci na trhu programových časopisů, jelikož by získal časopisy jako TV mini 

(v současné době druhý nejčtenější programový časopis, který má druhý největší prodaný 

náklad) a TV Star. 

5.3. Nabídka časopisů Bauer Media obecně 
Vydavatelství Bauer Media v současné době nabízí celkem 23 časopisů. Níže 

přikládám tabulku, ve které jsem rozdělila časopisy podle jejich zaměření. Hranice mezi 

publikem je ale velmi tenká. Často je těžké rozlišit časopisy pro ženy od časopisů 

společenských. Některé časopisy jsou totiž vydavatelstvím určené i pro muže, přesto se ale 

                                                            
145 Vojtěchovská, TREND marketing [Newton Media SEARCH], 17. 12. 2009, s. 17 [cit. 2010-03-25] 
146 Vojtěchovská, TREND marketing [Newton Media SEARCH], 17. 12. 2009, s. 17 [cit. 2010-03-25] 
147 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 15. 2. 2010, s. 22 [cit. 2010-04-08] 
148 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 18. 1. 2010, s. 1 [cit. 2010-04-08] 
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spíše jedná o typicky ženské časopisy. Rozdělení je tudíž jen orientační. U každého časopisu 

je zároveň uveden rok počátku vydávání. 

 

Tabulka č. 5: Seznam časopisů Bauer Media 

Rok  Název  Typ    Rok  Název  Typ 

1991  Bravo  mládež    2004 Omalovánky Moudré sovy  ostatní 
1992  Tina  pro ženy    2004 Štěstí a nesnáze  románový 
1994  Žena a život  pro ženy    2004 Pestrý svět  společenský 
1996  Rytmus života  společenský    2006 Tvůj svět  pro ženy 
1996  Chvilka pro tebe  pro ženy    2007 Happy Day  pro ženy 

1996  Bravo Girl!  mládež    2007 Chvilka pro relax  ostatní 

1997  Napsáno životem románový    2007 TV Max  programový 

1998  Bydlení  ostatní    2007 TV Revue  programový 

1999  Čas na lásku  románový    2007 Týdeník Televize  programový 

2000  Dívka  mládež    2007 TV Plus  programový 

2003  Claudia  pro ženy    2009 InTouch  společenský 

2003  Vaříme a pečeme ostatní            
Zdroj: Dle vlastního zpracování z Časopisy. Bauer Media, v. o. s. [online]. [cit. 2010-04-20]. 
Dostupné z: <http://www.bauermedia.cz/casopisy/> 

 
Na nabídce časopisů vidíme, že se Bauer Media zaměřuje nejvíce na časopisy pro 

ženy, dále na časopisy programové, časopisy pro mládež a časopisy společenské (které 

osobně považuji za bulvární).  

5.4. Zaměření Bauer Media na publikum 
Publikum vydavatelství odpovídá druhům časopisů, které Bauer Media nabízí. 

Zjednodušeně bych publikum Bauer Media rozdělila na ženy; mládež a děti; sledovatele 

televize; lidi mající v oblibě bulvár; příznivce příběhů ze života; a kutily/kuchařky. Toto 

rozdělení je samozřejmě nepřesné a spíše jen nastiňuje skupiny lidí, které dané časopisy 

kupují– jejich zájmy, které je ke koupi časopisů vedou.  

Několik časopisů má na internetových stránkách Bauer Media ve svém popisu 

uvedeno, že většina jejich čtenářek bydlí ve městech, která mají do 100 000 obyvatel. S tímto 

souvisí i tradičnost ženských časopisů Bauer Media (viz. následující kapitola). Tyto časopisy 

prezentují tradičnější roli ženy, která je v menších městech a vesnicích velmi obvyklá (více v 

kapitole 5. 6.). Naopak časopisy jako Cosmopolitan, Elle atd. se obracejí na čtenářky žijící ve 

větších městech a ve vyšší příjmové kategorii. Takové časopisy jsou určené ženám, které se 

cítí být emancipovanými a chtějí si „užít život naplno“. 
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5.5. Vybrané časopisy a jejich charakteristika 
Podrobněji se budu zabývat jen několika časopisy, které použiji jako příklady 

jednotlivých časopiseckých kategorií. Ráda bych se zmínila o časopisech Bravo, Bravo Girl!, 

Rytmus života, TV Max, Tina a Chvilka pro tebe. Informace o některých dalších časopisech 

shrnu do jedné skupiny (např. programové časopisy). 

Tabulka č. 6: Vybrané časopisy a jejich charakteristika 

Název Začátek 
vydává
ní 

Typ Periodicita Den 
vydání 

Prodaný 
náklad 
2008 

Čtenost 
2008 

Cena 
(v 
Kč) 

Bravo 1991 pro mládež čtrnáctideník čtvrtek 67 099 296 000 27 
Bravo Girl! 1996 pro mládež čtrnáctideník čtvrtek 63 755 198 000 28 
Rytmus života 1996 společenský týdeník pondělí 296 048 918 000 20 
TV Max 2007 programový čtrnáctideník pondělí 342 580 366 000 12 
Chvilka pro tebe 1996 pro ženy týdeník středa 139 027 735 000 20 
Tina 1992 pro ženy týdeník středa 112 270 438 000 11 
Zdroj: Dle vlastního zpracování z Časopisy. Bauer Media, v. o. s. [online]. [cit. 2010-04-20]. 
Dostupné z: <http://www.bauermedia.cz/casopisy/>; Unie vydavatelů, 2009  

5.6. Zaměření časopisů 
„Lze vysledovat určitou posloupnost mezi časopisy Dívka (pro věkovou skupinu -

náctiletých), Katka, Tina a Vlasta. Tyto tituly představují konzervativní proud, který staví na 

představě údělu ženy, matky a babičky, starající se o rodinné zázemí a teplo krbu. Rozdíly 

jsou snad v otevřenosti přístupu k sexu. Všechny časopisy se zabývají stejnými problémy, jen 

je jinak interpretují. Většina námětů je jakoby nadčasových až věčných. Rok nebo dva stará 

vánoční Tina nebo Katka je od té právě vyšlé prakticky k nerozeznání. Týdeníky si vytvářejí 

jakýsi obecný jazyk s ustálenými klišé a frázemi, které se pak objevují i v dopisech redakci. 

Redaktoři a čtenářky se tak ve stejném pohledu na svět vzájemně podporují“ 149. 

Časopisy jako Cosmopolitan, Elle, Harper´s Bazaar jsou odlišné v tom, že na rozdíl 

od časopisů pro ženy vydavatelství Bauer Media, které se zaměřují spíše na „tradiční role“ 

ženy, se tyto časopisy proti „tradiční roli“ žen někdy staví. Tento postoj ale zaujímají jen 

jednotlivé články, obecně mají tyto časopisy stejný obsah jako ostatní ženské časopisy. 

Zmíněné časopisy čtou spíše mladší čtenářky, které by asi sebe samy nazvaly „moderními 

ženami“. Časopisy se mimo jiné ve velké části svých článků zaměřují na témata emancipace 

žen, sexu a užívání si života. „Zařazují emancipační články, ale zároveň hojně uveřejňují to, 

co ženy udržuje na pozici, proti které bojují. Honba za vzhledem, kosmetika, akcentování 

                                                            
149 Osvaldová, Lidové noviny [Newton Media SEARCH], 8. 12. 1997, s. 3 [cit. 2010-04-08] 
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literatury a filmů průměrné úrovně v nich zaujímají stále podstatné místo. Dalo by se říci, že 

tyto tituly vycházejí z "mužského pohledu na věc", ačkoliv proti němu v jednotlivých 

případech píší“150. 

5.6.1. Bravo 
Po roce 1989 byla z nových časopisů pro mládež151 nejúspěšnější právě česká verze 

časopisu Bravo, který se vydává od roku 1991. Tento časopis byl „do té doby pro většinu 

mládeže symbolem západní kultury, tajně se dovážel a s jeho všívanými plakáty se hojně 

obchodovalo za nemalý peníz152.  

Časopis Bravo měl v roce 2008 největší náklad, největší cenu za inzerci, největší zisky 

z reklamy a největší čtenost ze segmentu časopisů pro mládež a děti. V období od září do 

ledna roku 2008 vydělal za inzerci celkem patnáct milionů korun, což bylo nejvíce 

z uvedeného segmentu. V objemu tržeb za inzerci následovaly některé další časopisy v tomto 

pořadí: Dívka, Bravo Girl!, Pop Life a ABC153. 

"Bravo čte každý člověk, který prochází věkem 13 až 15 let, zde je jeho největší 

čtenářská síla …děti ho začínají číst v sedmi osmi letech. My (Bauer Media) jsme se pokusili 

rozšířit čtenářskou obec tím, že jsme malinko ubrali kontroverzní témata, abychom jej 

zpřístupnili i mladším. A někdy kolem šestnácti let čtenářů ubývá, přestávají číst tento typ 

časopisu a hledají jiný druh zábavy… a velkým dílem jej pak čtou rodiče … české Bravo se od 

německého již také výrazně liší po obsahové stránce, protože musí adekvátně reagovat na jiný 

vkus českých teenagerů a na jinou nabídku na hudebním trhu“154. „Bravo je časopis, který 

mladé čtenáře nejen informuje, ale také jim pomáhá zvládat problémy spojené s dospíváním v 

                                                            
150 Osvaldová, Lidové noviny [Newton Media SEARCH], 8. 12. 1997, s. 3 [cit. 2010-04-08] 
151 Po listopadu 1989 došlo k velkému boomu těchto časopisů. Většina nových časopisů byla verzemi již 
existujících zahraničních časopisů pro mládež (časopisy pro teenagery se dnes více přizpůsobují českým 
poměrům, časopisy pro menší děti jsou z většiny převzaté). Předplatné je v této kategorii ojedinělé a z toho 
důvodu se vydavatelství snaží zvýšit stánkové a jiné prodeje přikládáním různých dárků na obálky časopisů, aby 
mládež nalákaly ke koupi. Tato taktika funguje a prodeje výrazně zvyšuje. Časopisy pro teenagery jsou ale 
závislé na demografickém vývoji. Mnozí odborníci se domnívají, že vývoj na trhu časopisů pro mládež nebude 
příliš příznivý především kvůli klesající porodnosti. „Situace na trhu s dětským tiskem nabývá na dramatičnosti 
se zhoršujícími se ekonomickými poměry rodin, snižujícím se počtem dětí a odklonem od čtení vůbec vlivem 
elektronických médií“ (Tuháček, Strategie [Newton Media SEARCH], 13. 11. 1998, s. 53 [cit. 2010-04-08]). 
Téma porodnosti je v dnešní době velkým tématem v souvislosti s důchodovou reformou v České republice, ale 
je zřejmé, že demografický vývoj bude mít dopad i na produkci časopisů. 
152 Tuháček, Strategie [Newton Media SEARCH], 13. 11. 1998, s. 53 [cit. 2010-04-08] 
153 Tuháček, Strategie [Newton Media SEARCH], 13. 11. 1998, s. 53 [cit. 2010-04-08] 
154 Tuháček, Strategie [Newton Media SEARCH], 13. 11. 1998, s. 53 [cit. 2010-04-08] 
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rámci poradny Láska, sex a trápení. V celkovém počtu čtenářů jsou zastoupeni nejvíce 

čtrnáctiletí (35 % chlapců, 65 % dívek) převážně z větších měst do 100 000 obyvatel“155. 

Je skutečně diskutabilní, zda je Bravo (ale i ostatní časopisy pro mládež vydávané 

Bauer Media) pro uvedenou věkovou skupinu vhodné, ale výše uvedené vyjádření ukazuje, 

jakou strategii Bauer Media volí a na jaké čtenáře časopis cílí. Vydavatelství se snaží 

čtenářskou skupinu rozšířit ubráním „kontroverzních témat“. Osobně bych ale nebyla 

překvapená, kdyby časopis jako celek přesto pro tuto věkovou skupinu „kontroverzním“ byl. 

Pokud je pravda, že časopis začínají číst už i děti v první či druhé třídě základní školy, je to 

vážně k zamyšlení. Mně osobně se časopis poprvé dostal do rukou asi v páté třídě základní 

školy a s odstupem času uznávám, že pro děti takového věku časopis skutečně vhodný není. 

„Poradna problémů v intimním životě“ může být dobrou věcí, ale pouze v případě, že se 

zabývá jen obecnou osvětou a přípravou dětí na intimní život. Ovšem problémy, které redakce 

v této poradně řeší, téměř jako by vypadly z poradny pro třicetileté. Rozebírají se zde 

například i velmi konkrétní postupy v technice sexu. Testy typu „jsi bohyně sexu?“ časopisu 

Dívka, který si rovněž kupují nezletilá děvčata, ostatně mluví za vše. 

5.6.2. Bravo Girl! 
Časopis Bravo Girl! je určen pro dívky, přesto jej ale čtou i chlapci (v roce 1998 

tvořili jednu pětinu čtenářů) a rodiče dívek, kteří často chtějí vědět, co jejich dcery čtou a co 

je zajímá. Časopis se na novinových stáncích poprvé objevil v únoru 1996. Asi jedna třetina 

časopisu je převzatá, zbylé dvě třetiny jsou domácí tvorbou. „Ke čtenářkám mluvíme vždycky 

hodně otevřeně, nebojíme se vstupovat do žádného problému, který je tabu… stylistika textu je 

vždycky vedena způsobem hovoru starší kamarádky s mladší. Nikdy k nim nepřistupujeme 

jako matka k dceři“156.  

V roce 1998 existovaly na trhu časopisů celkem tři časopisy určené dívkám. Vedle 

Bravo Girl! se jednalo o časopisy Dívka a Top magazín pro dívky. Obsah i těchto dvou 

časopisů se prezentuje jako rady kamarádky kamarádce157.  

Jak stojí na internetových stránkách vydavatelství, časopis je pro náctileté dívky, 

„které už začali zajímat kluci“ a nabízí „snadné triky pro krásu i módní trendy dostupné z 

mamčiny peněženky. Počtou si tady ale i holky s bolavým srdíčkem, ať už kvůli Němu, kvůli 

                                                            
155 Časopisy: Bravo. Bauer Media, v. o. s. [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: 
<http://www.bauermedia.cz/casopisy/bravo/> 
156 Tuháček, Strategie [Newton Media SEARCH], 13. 11. 1998, s. 53 [cit. 2010-04-08] 
157 Tuháček, Strategie [Newton Media SEARCH], 13. 11. 1998, s. 53 [cit. 2010-04-08] 
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Ní, té zrádkyni, anebo kvůli té věčně protivné třídní učitelce. I doma to občas zaskřípe a 

Bravo Girl! ví, co s tím“158. 

5.6.3. Tina 
Časopis Tina byl zezačátku stěžejním časopisem Bauer Media (z ženských časopisů 

Bauer Media vychází nejdéle) a začal konkurovat na trhu již zavedené Vlastě, která je 

nejstarším časopisem pro ženy (vydává se již přes 50 let) v České republice. V současné době 

Vlastu vydává Sanoma. Čtenářky nezatratily ani jeden z těchto časopisů a oba se na trhu drží i 

nadále. „Samy redaktorky časopisu Tina říkají, že dělají masový, neagresivní bulvár, bez 

ambicí vzdělávat, který chce potěšit a pohladit“159. 

Tina z roku 2010 obsahovala informace ohledně módy, kosmetiky a péče o tělo. 

Nabízí také rubriky zaměřené na zdraví, vaření a péči o byt. Samozřejmě obsahuje i „reálné 

příběhy“ a informace ze života celebrit. „V letošním roce Tina radikálně změnila svou image 

− zvětšila formát, zvýšila počet stran, zlepšila kvalitu papíru, výrazně zatraktivnila grafiku 

a rozšířila servis všech rubrik“160. 

5.6.4. Chvilka pro tebe 
„Časopis je určen pro soutěživé čtenářky (82 %) a čtenáře (18 %). Většinu čtenářek 

představují zaměstnané vdané ženy ve věku 25−59 let, převážně z měst do 100 000 obyvatel, 

žijící v rodině s jedním a více dětmi. Chtějí se nejen pobavit, ale též dozvědět něco 

praktického a zajímavého pro život“161. Podle popisu časopisu je obsah ve srovnání 

s obsahem Tiny téměř totožný. Čtenářky Chvilky pro tebe a Tiny samozřejmě mají některé své 

návyky a jeden z těchto dvou časopisů je osloví více. 

„Vydavatelství Bauer Media považuje koncept Chvilky pro tebe za obsahově zdařile 

vybalancovaný mezi čtenářskými, servisními a soutěžními tématy. S týdeníkem jsou také spjaty 

speciály, které pomáhají posilovat povědomí o značce“162. 

                                                            
158 Časopisy: Bravo Girl!. Bauer Media, v. o. s. [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: 
<http://www.bauermedia.cz/casopisy/bravo-girl/> 
159 Osvaldová, Lidové noviny [Newton Media SEARCH], 8. 12. 1997, s. 3 [cit. 2010-04-08] 
160 Časopisy: Tina. Bauer Media, v. o. s. [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: < 
http://www.bauermedia.cz/casopisy/tina/> 
161 Časopisy: Chvilka pro tebe. Bauer Media, v. o. s. [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: 
<http://www.bauermedia.cz/casopisy/chvilka-pro-tebe/> 
162 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 29. 3. 2010, s. 8 [cit. 2010-03-25] 
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5.6.5. Rytmus života 
Časopis Rytmus života je od roku 2007 nejčtenějším společenským časopisem v České 

republice. Předtím jeho pozici zastával Nedělní Blesk. Rytmus života je plný typického tématu 

– informacemi ze života celebrit. Dále nabízí rubriky o módě, kosmetice a zdraví, „recepty, 

tipy na cestování, rady právníka či sexuologa, zajímavosti ze světa vědy a techniky, horoskopy 

i tajemné záhady“163. Ze skladby časopisu je poznat, že jsou ostatní rubriky mířené na ženy. 

Je ale známé, že tyto rubriky občas čtou i muži a informace ze života celebrit je ostatně téma, 

které je určeno oběma pohlavím. Proto se nedá říci, že by se jednalo o výhradně ženský 

časopis. 

5.6.6. TV Max 
Tento časopis chci alespoň krátce přiblížit, jelikož byl v roce 2009 nejčtenějším 

programovým časopisem v České republice. Tento čtrnáctideník vychází každé druhé pondělí 

od května roku 2006 a má sto stran. S televizním programem nabízí také tipy a recenze. 

Čtenáře TV Maxu Bauer Media charakterizuje jako ty, „kteří sledují trendy, žijí aktivně a 

zajímají se o novinky všeho druhu. TV Maxu neunikne žádná zajímavost z televizního zákulisí 

a vždy nabízí žhavé novinky z nejsledovanějších zahraničních seriálů, filmů či pořadů, které 

jednotlivé TV stanice vysílají“164. 

5.6.7. Ostatní programové časopisy 
Bauer Media uvedl na trh v roce 1999 programový týdeník TV Revue, který vycházel 

každý pátek s nákladem 450 000 výtisků. Začínající prodejní cena byla 5 Kč. Vydavatelství 

Ringier ČR časopis následně získalo a vydávalo jej od roku 2001. V roce 2007 ale Bauer 

Media časopis opět převzal. V roce 2010 vycházel každé úterý, měl rozsah 48 stran a stál 13 

Kč. Od roku 1999 měl časopis víceméně stejnou podobu, v lednu 2009 ale prošel proměnou. 

Časem se ukáže, zda časopisu tato změna prospěje, zatím ale příliš úspěšný není (více v 

kapitole 6.). Časopis obsahuje samozřejmě TV program, ale zaměřuje se i na mladší čtenáře, 

jelikož nabízí bulvární informace o filmových hvězdách a celebritách a rozhovory165. 

Další programový časopis, TV Plus, vychází každé úterý od září roku 1999, má 32 

stran a prodává se za 9 Kč. Obsahuje televizní program a informace o vybraných pořadech. 

                                                            
163 Časopisy: Rytmus života. Bauer Media, v. o. s. [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: 
<http://www.bauermedia.cz/casopisy/rytmus-zivota/> 
164 Časopisy: TV Max. Bauer Media, v. o. s. [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: 
<http://www.bauermedia.cz/casopisy/tv-max/> 
165 Časopisy: TV Revue. Bauer Media, v. o. s. [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: 
<http://www.bauermedia.cz/casopisy/tv-revue/> 
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Nejedná se ale o ryze programový časopis, jelikož nabízí i rubriky o zdraví, péči o zahradu a 

dům, příběhy a rady apod. Časopis prošel změnou a od ledna 2009 je rozsáhlejší a jeho TV 

program je údajně přehlednější166. U tohoto časopisu platí to samé, jako u časopisu TV Revue 

– prozatím jeho úspěch klesá. 

Vydavatelství Ringier ČR převzalo Týdeník Televize v prosinci roku 1993 a dalo mu 

novou podobu. Bauer Media Ringier ČR vystřídal v roce 2007 a od té doby časopis vydává. 

V dnešní době má časopis 76 stran, vychází každé úterý a prodává se za 20 Kč. Kromě 

televizního programu obsahuje detailnější informace o jednotlivých pořadech, reportáže a 

rozhovory zaměřené na film a televizní vysílání. Věnuje se i dětem a technickým novinkám. 

V divácké anketě TýTý vyhlašuje každým rokem  nejpopulárnější osobnosti a pořady 

televize167. 

Ringier tyto časopisy prodal z důvodu, že se chce na českém trhu soustředit na 

bulvární tisk. Může se zdát, že byla koupě těchto čtyř časopisů výhodná, jelikož tím Bauer 

Media mohl získat více čtenářů a větší prodaný náklad. Je sice pravdou, že díky těmto čtyřem 

časopisům Bauer Media zvýšil svůj celkový prodaný náklad a získal i nové čtenáře, ale obě 

tyto výhody se u třech programových časopisů každým rokem snižují. Pokud totiž sečteme 

celkový prodaný náklad časopisů Týdeník Televize, TV Revue a TV Plus z přelomu roků 2009 

a 2010 a porovnáme jej s celkovým prodaným nákladem těchto časopisů v roce 2006, 

zjistíme, že prodaný náklad klesnul o 38 % (viz. kapitola 6. 1. Náklad tisku). Pro Bauer Media 

to určitě není zanedbatelný údaj. Jediným úspěšným je v tomto ohledu časopis TV Max, 

kterému stouply prodeje ve stejném období dokonce o téměř 58 %. 

Podobný vývoj zaznamenala i čtenost těchto programových časopisů. Jen TV Maxu 

čtenost stoupá, ostatním třem časopisům jejich celková čtenost v období od roku 2006 do roku 

2009 klesla o skoro 44 %. 

 

 

 

                                                            
166 Časopisy: TV Plus. Bauer Media, v. o. s. [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: 
<http://www.bauermedia.cz/casopisy/tv-plus/> 
167 Časopisy: Týdeník Televize. Bauer Media, v. o. s. [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupné z: 
<http://www.bauermedia.cz/casopisy/tydenik-televize/> 
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6. Prodaný náklad a čtenost Bauer Media 
Následující kapitola obsahuje údaje o nákladu tisku a čtenosti časopisů vydávaných 

Bauer Media. Zaměřila jsem se na období od roku 2004 do roku 2009. V každé podkapitole 

rozeberu vývoj několika časopisů Bauer Media z hlediska prodejnosti a čtenosti. Data zároveň 

srovnávám s několika časopisy konkurenčních vydavatelství v případě, že je takové srovnání 

v souvislosti s Bauer Media zajímavé. 

6.1. Náklad tisku 
Ověřování nákladu tisku v České republice probíhá od roku 1993. S ověřováním 

začala Unie vydavatelů a od roku 1997 tuto činnost převzalo sdružení právnických osob ABC 

ČR (Kancelář ověřování nákladu tisku), což je v mé práci již zmíněná organizace 

s tripartitním zastoupením (Unie vydavatelů, AKA, ČSZV). Při ověřování nákladu 

periodického tisku se sleduje tisk prodávaný v pultovém či jiném prodeji nebo formou 

předplatného za cenu tzv. konečné spotřeby pultového prodeje (cena uvedená na obálce). „Do 

prodaného nákladu jsou pak započítávány pouze ty výtisky, za které vydavatel inkasoval 

minimálně 51 % ceny konečné spotřeby“168. Někteří vydavatelé využívají i nadstandardní 

služby, kdy se například do prodaného nákladu započítávají i výtisky prodané za cenu nižší 

než 51 % ceny konečné spotřeby. Dvakrát ročně probíhá ověřování údajů na základě účetní 

dokumentace vydavatelů a jednou ročně probíhá kontrola prodeje u distributorů. Tolerance 

mezi zveřejněnými daty a daty nahlášenými vydavateli musí činit maximálně jedno procento. 

Níže rozeberu tabulky, které obsahují údaje o časopisech Bauer Media a ostatních 

vydavatelství. Tyto tabulky ale obsahují údaje jen do roku 2008, jelikož v době psaní 

bakalářské práce bylo nejnovější dostupné vydání Ročenky Unie vydavatelů k dostání to 

z roku 2009. Na internetových stránkách Unie vydavatelů jsou ale přístupné údaje i za 

poslední čtvrtletí roku 2009 a první čtvrtletí roku 2010, proto přikládám i tyto údaje o 

prodaném nákladu a čtenosti několika časopisů (nejenom z nabídky Bauer Media), o kterých 

se budu dále zmiňovat. 

 

 

 

 

 

                                                            
168 Unie vydavatelů, 2009, s. 64 



45 

 

Tabulka č. 7: Prodaný náklad a čtenost na přelomu roků 2009 a 2010 

4. Q. 2009+1. Q. 2010  PN  Čtenost    4. Q. 2009+1. Q. 2010  PN  Čtenost 

Bravo  63 898  213 000   Žena a život  65 023  372 000 

Bravo Girl!  51 455  164 000   TV Max  404 225  474 000 

Dívka  29 592  173 000   Týdeník Televize  95 626  197 000 

Blesk pro ženy  198 993  679 000   TV Plus  45 749  114 000 

Napsáno životem  50 750  217 000   TV Revue  35 979  105 000 

Claudia  83 867  227 000   Rytmus života  286 247  871 000 

Chvilka pro tebe  133 829  691 000   Pestrý svět  251 599  455 000 

Čas na lásku  23 694  89 000    Nedělní Blesk  230 907  685 000 

Zdroj: Dle vlastního zpracování z Aktuální data- 4. Q. 2009 a 1. Q. 2010. Unie vydavatelů 
[online]. [cit. 2010-05-08]. Dostupné z: <http://www.uvdt.cz/Upload/795.pdf>  

6.1.1. Časopisy pro děti a mládež 
Tabulka č. 8: Náklad časopisů pro děti a mládež 

 
Zdroj: Unie vydavatelů, 2009, s. 73 

 

Předchozí tabulka ukazuje, že největší prodaný náklad má pravidelně časopis Bravo 

vydavatelství Bauer Media. Na druhém místě se v letech 2004, 2005, 2008 a 2009 umístil 

časopis Bravo Girl!. V roce 2006 a 2007 ale Bravo Girl! v prodejích předběhnul čtrnáctideník 

ABC společnosti Ringier ČR. Za povšimnutí stojí, že prodaný náklad časopisu Bravo každým 

rokem od roku 2004 klesá. K největšímu poklesu došlo v letech 2004 (-12 %) a 2005 (-16 %). 

Ke změně došlo v roce 2007, kdy pokles činil jen čtyři procenta oproti roku 2006. V roce 

2009 se pokles přibrzdil. Bude zajímavé sledovat, jak se budou prodeje Brava vyvíjet 
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v příštích letech. Je pravděpodobné, že se tyto údaje zásadně nezlepší, jelikož mládež tráví 

stále více času na internetu, kde si stejné informace může najít zdarma. 

Prodaný náklad časopisu Bravo Girl! také klesal (v roce 2005 a 2006 o 15 %, v roce 

2007 jen o čtyři procenta), v roce 2008 ale prodaný náklad naopak o šest procent stoupnul. Ke 

zvýšení prodeje pravděpodobně vedly změny časopisu, které byly provedeny na základě 

analýzy čtenářek tak, aby se jim časopis více přizpůsobil. „Bravo Girl! je odlehčenější, 

hravější a interaktivnější než předtím169“. Prodaný náklad Bravo Girl! tak v roce 2008 začal 

velmi těsně „šlapat na paty“ časopisu Bravo. Rok 2009 byl ale pro časopis opět rokem 

poklesu. 

I časopis Dívka se každým rokem potýkal s horšími výsledky. Stejně jako u Brava 

došlo k největším poklesům v letech 2005 a 2006 (-15 % a –16 %). V roce 2007 se pokles 

zpomalil na osm procent, v roce 2008 se ale prodaný náklad opět zmenšil o deset procent a 

v roce 2009 dokonce o více než třicet procent. 

6.1.2. Časopisy pro ženy 
Tabulka č. 9: Náklad časopisů pro ženy 

 
Zdroj: Unie vydavatelů, 2009, s. 74 

 

Údaje o časopisech pro ženy dokazují, že se Bauer Media zaměřuje především 

produkci těchto časopisů. Ze 17 časopisů, které se účastní ověřování nákladu tisku, patří devět 

časopisů právě společnosti Bauer Media. Největší prodaný náklad měl v letech 2004 až 2008 

časopis Svět ženy vydavatelství Burda Praha (skupina Burda Eastern Europe). Ke konci roku 

2009 ale Svět ženy přestihl časopis Blesk pro ženy. V předchozích letech byl Blesk pro ženy 
                                                            
169 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 20. 4. 2009, s. 10 [cit. 2010-03-25] 
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vydavatelství Ringier ČR na druhém místě. Třetím časopisem byl v tomto ohledu v letech 

2004 a 2005 časopis Claudia (Bauer Media), v dalších letech to byl časopis Chvilka pro tebe 

(rovněž Bauer Media).  

Prodejnost časopisů pro ženy v roce 2008 obecně klesala. Více se prodával jen Blesk 

pro ženy, Napsáno životem (Bauer Media), Štěstí a nesnáze (Bauer Media) a Čas na lásku 

(Bauer Media). Například časopis Napsáno životem vychází jednou za dva týdny a dle Bauer 

Media se prodeje časopisu zlepšily díky tomu, že se změnil „mix příběhů tak, aby byl 

tematicky věrohodnější, stylisticky vybroušenější a aby věková i sociologická skladba 

vypravěčů mířila přesněji na vhodné čtenářské publikum“170. Blesk pro ženy má do budoucna 

údajně konkurovat levnějším i těm dražším ženským časopisům. Šéfredaktorka Monika 

Mužíková nárůst prodeje přisoudila změnám časopisu a dodala: ,,Zatímco v předchozích 

letech jsme se výrazně opírali o příznivou cenu časopisu, zejména vloni jsme zapracovali na 

tom, že cena je spojena i s výraznou kvalitou textové i obrazové části titulu“171. Tento vývoj 

potvrzuje vývoj v roce 2009, kdy prodaný náklad Blesku pro ženy o několik procent stoupnul. 

Prodeje časopisů pro ženy Bauer Media v časovém období mezi roky 2004 a 2009 

spíše kolísaly. Důvodem je zřejmě čtenářská skupina ženských časopisů. Tyto časopisy čtou 

většinou ženy různého věku. U tak široké věkové škály nedochází během několika let 

k podstatným rozdílům a demografický vývoj nemůže mít na tak velkou čtenářskou skupinu 

velký vliv. Naopak časopisy jako Bravo či Bravo Girl! čte jen úzká věková skupina. Tato 

skupina je zastoupená v závislosti na demografickém vývoji a ten se v užším počtu čtenářů 

odráží výrazněji. 

Za pozornost stojí vývoj časopisu Claudia. U tohoto časopisu došlo každým rokem 

k velkému poklesu prodaného nákladu, a to nejvíce v roce 2005 ve srovnání s rokem 2004     

(-30 %). V dalších letech následoval pokles průměrně kolem 20 % za každý rok. Ke konci 

roku 2009 ale prodej časopisu Claudia poklesl jen o přibližně pět procent. Naopak časopisu 

Žena a život v roce 2005 stoupnul prodaný náklad ve srovnání s rokem 2004 o 30 %. Zároveň 

v roce 2005 začaly vycházet nové časopisy Bauer Media (Štěstí a nesnáze, Tina, Čas na 

lásku). Je tedy možné, že se některé čtenářky jen přesunuly k jinému časopisu v rámci 

jednoho vydavatelství. 

 

                                                            
170 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 20. 4. 2009, s. 10 [cit. 2010-03-25] 
171 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 20. 4. 2009, s. 10 [cit. 2010-03-25] 
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6.1.3. Programové časopisy 
Tabulka č. 10: Náklad programových časopisů 

 
Zdroj: Unie vydavatelů, 2009, s. 76 

 

V roce 2008 rostly prodeje programových časopisů vycházejících jednou za dva týdny. 

To mohlo znamenat, že lidé preferují dvoutýdenní periodicitu před jednotýdenní a zároveň 

hledají příznivější cenu. Důvodem dalšího úspěchu je podle Jaromíra Skopalíka konkrétně u 

TV Max „především nový přehledný listing. Program je hlavní a rozhodující částí TV guidů. 

Zde jsme (Bauer Media) od převzetí titulů ušli nejdelší cestu a nabídli čtenářům výrazně vyšší 

užitnou hodnotu“172. 

I na programových časopisech se ukazuje, že patří mezi hlavní zájmy Bauer Media. 

Z těch, které se účastní ověřování nákladu tisku, jich Bauer Media vlastní polovinu. 

Bezkonkurenčně nejvíce prodávaným byl v letech 2004 až 2007 časopis TV Magazín 

(Astrosat). V roce 2008 jej ale předstihl časopis TV Max (Bauer Media) a sesadil jej na druhou 

příčku. Od roku 2006, kdy se začal vydávat, byl druhým právě TV Max. V roce 2005 druhé 

místo obsadil časopis TV Star (Astrosat) a v roce 2004 Týdeník Televize (v té době pod 

Ringier ČR).  

Prodej programových časopisů Bauer Media každým rokem klesá. Výjimkou je jen TV 

Max, jehož prodej stoupnul v roce 2007 o osm procent oproti roku 2006, v roce 2008 dokonce 

o 23 % a na přelomu roku 2009 a 2010 o 18 %. „TV Maxu stoupají prodeje od doby, kdy 

přišel v roce 2006 na trh. To je pro nás (Bauer Media) znamení, že koncept časopisu je dobře 

nastaven. Jeho úspěch vidíme nejen ve velmi příznivé ceně, ale také v sympatickém formátu a 

kvalitním obsahu“173. 

Největšími „propadáky“ jsou časopisy TV Revue a TV Plus, jelikož jim prodej od roku 

2004 do roku 2008 klesl více než o polovinu a v roce 2009 pokles dále pokračoval. Zdá se, že 
                                                            
172 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 29. 3. 2010, s. 8 [cit. 2010-03-25] 
173 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 20. 4. 2009, s. 10 [cit. 2010-03-25] 
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se převzetí  těchto časopisů Bauer Media od Ringier ČR v roce 2007 příliš nevyplatilo. Prodej 

Týdeníku Televize za tu dobu klesl o cca 37 %.  

6.1.4. Společenské časopisy 
Tabulka č. 11: Náklad společenských časopisů 

 
Zdroj: Unie vydavatelů, 2009, s. 82 

 

Společenským časopisem s největším prodaným nákladem byl v letech 2007 až 2009 

Rytmus života. V roce 2007 a 2008 byl druhým Nedělní Blesk. V letech 2004 až 2006 tomu 

ale bylo přesně naopak. V roce 2009 se na pozici časopisu s druhým největším prodaným 

nákladem umístil Pestrý svět (Bauer Media). 

Prodeje Rytmu života každým rokem stoupají, výjimkou byl rok 2006, kdy prodeje 

oproti předchozímu roku klesly o tři procenta, rok 2008 (-0,3 %) a rok 2009 (-5 %). Mezi 

rokem 2004 a 2009 stouply prodeje celkově o sedm procent. 

Dalšímu časopisu Bauer Media, Pestrému světu, stouply prodeje v období od roku 

2005 do roku 2009 dokonce o téměř sedmdesát procent. Přestože byl Rytmus Života v roce 

2008 stále nejprodávanějším společenským časopisem v České republice, dosáhl týdeník 

Pestrý svět největšího meziročního růstu (za rok 2009) prodeje (o 13 %). Vydavatelství tak 

mělo dva společenské týdeníky, které si mohly teoreticky navzájem konkurovat. Jaromír 

Skopalík ale pronesl: „Vývoj nemůžeme hodnotit jinak než pozitivně. Podařilo se nám vyřešit 

pozici každého z nich tak, že se vzájemně nekanibalizují“ 174. Tomuto výroku ale možná 

protiřečí vývoj v roce 2009, kdy prodeje Rytmu života klesly o téměř pět procent, zatímco 

Pestrému světu naopak o patnáct procent stouply. Za poklesem prodeje ale může stát 
                                                            
174 Vojtěchovská, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 29. 3. 2010, s. 8 [cit. 2010-03-25] 
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ukončení distribuce české verze Rytmu života na Slovensku. Pestrý svět tak dohání náklad 

Rytmu života a v budoucnu se ukáže, který z těchto časopisů bude úspěšnější. 

6.2. Čtenost 
„Výzkum odhadů čtenosti tisku Media projekt (MP) je na českém tiskovém trhu 

dlouhodobě zavedeným „one currency výzkumem“ zjišťujícím sledovanost tiskových titulů 

v populaci ve věku 12-79 let… výzkum je realizován na vzorku 30 000 respondentů“175. 

Odhad čtenosti se vztahuje na poslední vydání jednotlivých titulů. 

Dosah tištěných médií je větší než dosah televize. Nejúspěšnějšími jsou v tomto směru 

časopisy, které mají dosah až 81 % populace. U deníků se suplementy se jedná o dosah 73 % 

populace a u televize 71 %176. Na srovnání dosahu médií vidíme, že zaměření na prodej 

časopisů je dobrou volbou, tedy za předpokladu, že budou časopisy na trhu úspěšné. 

Dosah se poměrně dost liší v rámci různých věkových skupin. Ve věkové skupině od 

12 do 29 let mají největší dosah časopisy (86 %). Následují deníky se suplementy (63 %) a 

televize (jen 58 %). Naopak u věkové skupiny 30-59 let se rozdíly srovnávají. Časopisy mají 

dosah 81 %, deníky se suplementy 76 % a televize 72 %. Věková skupina 60-79 let je naopak 

nejvíce zasažena televizí (dosah 84 %), následně deníky (78 %) a až nakonec časopisy (74 

%)177. V roce 2008 si minimálně jeden časopis přečetlo 7, 123 milionů lidí, což bylo o 39 000 

více než v roce 2007178. 

6.2.1. Časopisy pro děti a mládež 
Tabulka č. 12: Čtenost časopisů pro děti a mládež 

 
Zdroj: Unie vydavatelů, 2009, s. 105 

 

                                                            
175 Unie vydavatelů, 2009, s. 86 
176 Unie vydavatelů, 2009, s. 87 
177 Unie vydavatelů, 2009, s. 87 
178 Vojtěchovská-Kartáková, Marketing&Media [Newton Media SEARCH], 11. 5. 2009, s. 12 [cit. 2010-03-25] 
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Nejčtenějším časopisem byl v této kategorii v letech 2006 až 2009 časopis Bravo. 

Hned za ním byla nejčtenější Dívka. Čtenost obou těchto časopisů ale každým rokem ve 

sledovaném období klesala (u Brava pokles o 40 % od roku 2006 do přelomu roku 2009 a 

2010 a u Dívky ve stejném období pokles o necelých 40 %). Nejhorším rokem byl pro tyto 

dva časopisy Bauer Media rok 2009. Průměrně činil pokles těchto dvou časopisů něco kolem 

30 %, což může být pro vydavatelství problematické. 

6.2.2. Časopisy pro ženy 
Tabulka č. 13: Čtenost časopisů pro ženy 

 
Zdroj: Unie vydavatelů, 2009, s. 106 

 

Nejčtenější ze skupiny časopisů pro ženy byla v letech 2007 až 2009 Chvilka pro tebe. 

Po ní následoval Blesk pro ženy. V roce 2006 byl v tomto ohledu na prvním místě naopak 

Blesk pro ženy a až za ním byla nejčtenější Chvilka pro tebe.  

Čtenost Chvilky pro tebe od roku 2006 zcela nepatrně klesá (průměrně pokles o jedno 

procento za rok, v roce 2009 o šest procent). Blesku pro ženy dříve čtenářky naopak ubývaly 

rychleji, v roce 2009 ale došlo k obratu a čtenost se zvýšila o dvě procenta. I další časopis 

Bauer Media, Žena a život, o své čtenáře přichází. Každým rokem čte tento časopis přibližně 

o deset procent méně lidí. Na přelomu roku 2009 a 2010 se pokles zpomalil na pět procent. 
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6.2.3. Programové časopisy 
Tabulka č. 14: Čtenost programových časopisů 

 
Zdroj: Unie vydavatelů, 2009, s. 108 

 

Z programových časopisů se v roce 2008 četl nejvíce čtrnáctideník TV Max a po něm 

Týdeník Televize. V roce 2007 byl nejčtenější naopak Týdeník Televize a až po něm TV Max. 

O rok dříve byl nejčtenější také Týdeník Televize, po něm se nejvíce četl týdeník TV Revue (v 

té době Ringier ČR). 

Čtenost Týdeníku Televize klesla mezi rokem 2006 a koncem roku 2009 přibližně o 

polovinu. Pokles o čtyřicet procent zažil týdeník TV Revue a čtenost TV Plus se zmenšila o 

více než dvacet procent. Časopis TV Plus se ale vzchopil v roce 2009, kdy se dočkal nárůstu 

čtenosti o patnáct procent. Nejlépe na tom byl TV Max, kterému z roku 2007 na rok 2008 

stoupla čtenost o 20 % a na konci roku 2009 o 30 %. 

6.2.4. Společenské časopisy 
Tabulka č. 15: Čtenost společenských časopisů 

 
Zdroj: Unie vydavatelů, 2009, s. 113 
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 V době od roku 2007 do roku 2009 se nejvíce ze všech společenských časopisů četl 

Rytmus života, po něm následoval Nedělní Blesk. V roce 2006 obsadily tyto dva časopisy 

přesně opačné pozice. Od roku 2006 ale čtenost Nedělního Blesku klesá (do roku 2009 o více 

než třicet procent). 

Čtenost Rytmu života se mezi rokem 2006 a 2007 zvýšila o 24 %. Mezi rokem 2007 a 

2008 ale naopak klesla přibližně o jedno procento a na rok 2009 o šest procent. Stále 

populárnějším se ale stává Pestrý svět. Jeho čtenost stoupla mezi lety 2006 a 2009 o 60 %. 

V roce 2009 čtenost Pestrého světa stoupla o 15 %.  
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Závěr 
Společnost Bauer Media Group je celosvětově velmi úspěšná, jelikož její obrat 

každým rokem (mimo rok 2008) stoupá. Zároveň se neustále zvětšuje podíl zahraničního 

obratu na obratu celkovém. To dokazuje, že Bauer Media Group chce na zahraničních trzích 

dále expandovat. V Německu vydavatelství působí již velmi dlouhou dobu, má zde pevnou 

pozici a potenciál k dalšímu rozvoji na německém trhu je tedy pravděpodobně již omezený. 

Vydavatelství Bauer Media je v České republice úspěšně zavedené. V roce 2001 mělo 

společně s vydavatelstvím Mona vedoucí pozici na trhu časopisů. Od té doby je Bauer Media 

trvale vydavatelstvím s největším prodaným nákladem a největší čteností na českém 

časopiseckém trhu. V poslední době je ale Bauer Media postupně doháněn Ringier ČR, proto 

se společnost pravděpodobně zaměří na upevnění své pozice a opětné zvětšení náskoku před 

Ringier ČR. Co se týče trhu tištěných médií obecně, nejúspěšnější je již několik let právě 

vydavatelství Ringier ČR. Dříve toto postavení zaujímalo vydavatelství Vltava-Labe-Press. 

V současné době je Bauer Media jen s malým odstupem druhým nejčtenějším vydavatelstvím 

na celkovém tiskovém trhu. Až časem se ukáže, zda Bauer Media dokáže Ringier ČR 

předstihnout. Osobně mě zajímá, zda si Ringier ČR svojí vedoucí pozici udrží anebo ne. 

Se svojí nabídkou 23 časopisů je dnes Bauer Media vydavatelstvím s největším 

počtem vydávaných časopisů. Na tomto trhu si Bauer Media vede velmi dobře, ale je 

zajímavé, že se v České republice zaměřuje téměř výhradně na produkci časopisů. V jiných 

zemích vlastní Bauer Media Group i rozhlasové a televizní stanice. Je možné, že Bauer Media 

postupem času pronikne i do jiných forem médií. V nejbližší době bych ale velké změny 

obchodní taktiky neočekávala. Zaměření časopisů Bauer Media se dá shrnout do pěti hlavních 

skupin: časopisy pro mládež, pro ženy, programové časopisy, časopisy společenské a 

románové. Dá se říci, že jsou si časopisy v jednotlivých kategoriích velmi podobné (na mě 

osobně časopisy dokonce působí jako obsahově téměř totožné). Mezi jednotlivými časopisy 

ale existují rozdíly, které rozhodují o přízni čtenářů. Časopisy se mezi sebou liší například 

doplňkovými rubrikami, grafikou, ale i tónem článků (některé časopisy jsou psané 

přívětivějším tónem, jiné časopisy jsou velmi bulvarizované). Jako nejúspěšnější časopisy 

Bauer Media bych označila Pestrý svět a TV Max, kterým každým rokem stoupá jak čtenost, 

tak i prodaný náklad. Naopak mě velmi překvapilo neustále se zhoršující postavení časopisu 

Bravo, jelikož jsem očekávala, že si tento známý časopis své postavení víceméně udrží. 

Osobně k časopisům Bauer Media nemám žádný osobní vztah, jelikož je nečtu. Při 

psaní práce jsem si ale prohlédla obsah některých časopisů a zajímalo mě, o jakých tématech 
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časopisy pojednávají. Časopisy pro ženy a ostatní časopisy určené dospělým lidem jsou dle 

mého názoru psané velmi jednoduchou formou a nemají žádný smysluplný obsah. V zásadě 

ale těmto časopisům nemohu nic vytknout, protože je rozhodnutím každého dospělého 

člověka, zda tyto časopisy číst bude nebo ne. Daleko více mě znepokojil obsah časopisů pro 

mládež a především to, jaké plány s nimi vydavatelství má. Bravo, Bravo Girl! i Dívka se 

zabývají tématy, která sama o sobě škodlivá nejsou. Zarážející ale je, že tyto časopisy čtou 

převážně příliš malé děti, kterým je například i deset let (a Bauer Media považuje za úspěch, 

když se tyto časopisy dostanou do rukou i sedmiletým dětem). Bauer Media chce čtenářskou 

skupinu ještě rozšiřovat tím, že ubral na „kontroverzních“ tématech. Bohužel se obávám, že 

ani po změně témat časopisy pro děti vhodné nejsou a v jejich nízkém věku je časopisy budou 

nutit přemýšlet o věcech, o které by se měly zajímat až od věku alespoň patnácti let. Osobně 

s touto strategií Bauer Media nesouhlasím, jelikož dle mého názoru okrádá děti o přirozený a 

zdravý rozvoj. Sama jsem sice tyto časopisy na druhém stupni základní školy četla, ale 

nepamatuji si, že by v té době obsahovaly například tak podrobné rady sexuálních technik pro 

dospělé a i přesto uznávám, že jsem tyto časopisy číst vůbec nemusela, jelikož to bylo 

předčasné. 

Obecně rozvoj společnosti Bauer Media hodnotím jako velmi úspěšný. Do budoucna 

bude zajímavé sledovat souboj mezi Bauer Media a Ringier ČR, jelikož se sobě tato 

vydavatelství svým postavením na trhu pomalu přibližují. Bauer Media vydává největší 

množství časopisů v České republice, ale nepřekvapilo by mě, kdyby na trh zavedl i další 

časopisy (například zahraniční koncepty časopisů, které se jinde již úspěšně vydávají). 

Znepokojující jsou ale některé obchodní taktiky na trhu časopisů pro mládež. Doufám, že 

současné zaměření pouze na zvyšování zisku bude v tomto segmentu trhu nahrazeno větší 

odpovědností. 
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Summary 
Bauer Media Group company is worldwide very successful. Its turnover is increasing 

every year (except for the year of 2008). At the same time the share of foreign turnover on the 

total turnover is increasing, which suggests the intention of Bauer Media Group to expand 

into foreign markets. Another reason is probably the strong position of the publishing house in 

Germany which brings along the limited potential to expand further in the German market. 

Bauer Media publishing house is very successful in the Czech Republic. Since the year 

of 2001 Bauer Media is the publishing house with the biggest paid circulation and readership 

on the Czech magazine market. However, Ringier ČR, the most successful publishing house 

on the whole market of print media, is drawing up Bauer Media. The company will therefore 

most probably focus on strengthening its position.  

Bauer Media offers 23 magazines, which makes it a publishing house with the biggest 

number of published magazines. It is also currently the second most read publishing house in 

the Czech Republic. Bauer Media is very successful in magazine publishing and focuses 

mainly on this business, in contrary to other daughter companies of Bauer Media Group 

which often also own television and radio broadcasting stations.  

Bauer Media’s target groups can be summarized into five categories: magazines for 

teenagers, magazines for women, TV guides, people magazines and novel magazines. There 

are various differences between the magazines within each of the category. They differ in 

supplementary sections, graphics, the tone of the articles and other details. According to my 

view, the most successful magazines are Pestrý svět and TV Max, because their paid 

circulation and readership tend to increase every year.  

I consider the development of the Bauer Media company as a very successful. It will 

be interesting to observe the future of this company and its struggle with its rival company 

Ringier ČR. We can expect new magazines to be released on the Czech market. However, I 

am disturbed by some of the sales tactics on the market of magazines for teenagers and I hope 

there will be more responsibility required from the publishing houses in the future. 
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